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1. Základní údaje o škole 

 

 

 

 

Název : Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, 

   příspěvková organizace 

 

Sídlo : Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04 

 

Právní forma : příspěvková organizace 

 

IČO : 72743034 

 

Identifikátor zařízení : 600 078 426 

 

Zřizovatel školy : Statutární město Jablonec nad Nisou 

   Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, 467 51 

  

Ředitel školy : Mgr. Rousová Marcela 

 

Druh školy : základní 

 

Datum zařazení do rejstříku : 1. 9. 2007 

 

Kapacita školy : Základní škola IZO: 102 177 147 900 žáků 

   Školní družina IZO: 116 300 060 150 žáků 

   Školní jídelna IZO: 102 717 524 1000 jídel 

Školská rada 

Zástupci zřizovatele : Caklová Božena, Ing. Roubíček Petr 

Zvolení zástupci rodičů : PharmDr. Koudelková Kateřina, Machačná Jana  

Zvolení zástupci učitelů : Mgr. Osobová Veronika, Mgr. Rönischová Jaroslava 

 

 

 

 

 

 

 

Školská rada schválila výroční zprávu dne 15. října 2017 ……………………… 

 

 předseda/kyně ŠR 
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2. Organizace studia 

 Rámcový vzdělávací program 79-01-C/01 Základní škola: 1. - 9. ročník 

Obor vzdělání 79-01-C/001 Základní škola: ukončen s účinností od 1. 9. 2012 

Školní vzdělávací program se změnami v oblasti inkluzivního vzdělávání má platnost od 01.09.2016.   

 

 Změny v organizaci studia (důvody změn) 

Počet 20 tříd se nezvýšil, 2 odcházející třídy 9. ročníku nahradily 2 třídy 1. ročníku. 

4 roky, od školního roku 2010 – 2011 do školního roku 2013 – 2014, byl ustálený počet tříd = 18. 

Po další dva roky, od školního roku 2014 – 2015, se třídy 1. ročníku vždy o jednu třídu rozšířily,           

ze dvou na tři, takže ve školním roce 2015 – 2016 byl počet tříd 20, tento počet zůstal i pro               

školní rok 2016 – 2017. 

 

Pedagogický sbor se rozšířil o další absolventku – učitelku anglického a francouzského jazyka            

pro 2. stupeň ZŠ. Početně doplnila pedagogický sbor za p. učitelku 1. stupně ZŠ, která ukončila pracovní 

poměr v závěru školního roku 2015 – 2016. 

   

Na základě podpůrných opatření v oblasti inkluzivního vzdělávání se pedagogický sbor dále rozšířil  

o 2 asistentky pedagoga, jedna asistentka pracovala ve třídě 2. B a druhá ve třídě 4. A.  

 

V 1. ročníku byly otevřeny dvě 1. třídy s jednohodinovou dotací výuky anglického jazyka. Souhlas 

s výukou anglického jazyka od 1. třídy vyjádřili rodiče svým podpisem. 

   

Podpora hudební výchově po ukončení její rozšířené výuky a nepovinného předmětu je zajištěná 

organizací zájmových kroužků sborového zpěvu – Vrabčat, Vrabčáků a přípravného sborečku  

(žáci 1. ročníku) vedených Mgr. P. Žurem.  

Poslední třídu s rozšířenou hudební výukou – třídu 5. A, vedla p. učitelka Osobová ve školním roce  

2010 – 2011. 

 

Podpora tělesné výchově je řešena pomocí pohybově - sportovních aktivit (Psa), které jsou nabízeny 

jako povinně volitelný předmět pro 8. a 9. ročník.  

Pro chlapce 6. a 7. ročníku, fotbalisty, kteří byli zařazeni do běžných tříd, se pohybově – sportovní 

aktivity vyučují jako zájmový kroužek. 

    

Volitelné předměty - nabídka pro školní rok 2016 – 2017 
V učebním plánu jsou volitelné předměty zastoupeny v 8. i 9. ročníku po 1 vyučovací hodině týdně. 

Žáci obou ročníků si vybírali z této nabídky: 

pohybové a sportovní aktivity (se zaměřením na kopanou), seminář a praktikum z chemie, dějepisně – 

zeměpisný seminář a praktikum (Jablonecko včera a dnes), konverzace v anglickém jazyce, konverzace 

v německém jazyce, etická výchova, počítačová grafika 

  

Žáci 8. a 9. ročníků si vybrali:  

 

 pohybové a sportovní aktivity    15 žáků 

 seminář a praktikum z chemie    16 žáků 

 seminář a praktikum dějepisně – zeměpisný    14 žáků 

 konverzace v německém jazyce    16 žáků 

 konverzace v anglickém jazyce    16 žáků 

 počítačová grafika            18 žáků    

      

nepovinné: 9. ročník, cvičení z matematiky 28 žáků 
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Volitelné předměty - nabídka pro školní rok 2017 – 2018 
V učebním plánu jsou volitelné předměty zastoupeny v 8. i 9. ročníku po 1 vyučovací hodině týdně. 

Žáci obou ročníků si vybírali ze stejné nabídky, jako v předcházejícím školním roce. 

  

Žáci 8. a 9. ročníků si vybrali:  

 

 pohybové a sportovní aktivity    11 žáků 

 seminář a praktikum z chemie, 2 skupiny    29 žáků 

 seminář a praktikum dějepisně – zeměpisný    17 žáků 

 konverzace v anglickém jazyce    16 žáků 

 počítačová grafika            15 žáků    

      

nepovinné: 9. ročník, cvičení z matematiky 26 žáků  

 

 

3. Údaje o pracovnících školy 

 

 Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích  

       

  
< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 

51 let - 

důchodový 

věk 

důchodový 

věk 
Celkem 

celkem        (+ŠD) 2 (+ 0,5)  3,3 6,1 (+1) 11,3 (+3) 4,2 26,9 (+4,5)  31,4 

z toho ženy (+ŠD) 2 (+ 0,5) 2 5,1 (+1)  9 (+3) 4,2 

 

22,3 (+4,5)  26,8 

/+ 2 asistentky 

      pedagoga/  /1/    /23,3(+4,5)27,8/ 

           

 

Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích  

     

odborná i 

pedagogická 

způsobilost 

pouze odborná 

způsobilost 

Pouze 

pedagogická 

způsobilost 

bez způsobilosti Celkem 

31,1 0,3 0 0 31,4 

 

 

Specializované činnosti:  

výchovný poradce 1  

koordinátor informačních a komunikačních technologií 1  

koordinátor školního vzdělávacího programu 2  

školní metodik prevence 1  

koordinátor environmentální výchovy 2  

logopedický asistent 2  

     

Výchovný poradce školy je absolventem studia k výkonu specializovaných činností v souladu 

s § 8 a § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Školní metodik prevence toto studium 

zahájil. Ostatní pedagogičtí pracovníci těmito absolventy nejsou. Logopedické asistentky 

absolvovaly odpovídající akreditovaný vzdělávací program. 
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Ve škole pracují 2 okresní metodici – pro český jazyk a přírodopis. 

Paní učitelka německého jazyka dokončila celoroční program Fokus Grundschule a vstoupila do 

celostátního projektu “Multiplikatoren“ pro lektory a metodiky Nj. 

Paní učitelka s aprobací F/M pracuje v celostátním projektu „Společenství praxe“ při pedagogické 

fakultě UK.   

Paní učitelka s aprobací Z/Tv pracuje v jabloneckém metodickém sdružení „Akademie souvislostí“. 

 

 Počet nepedagogických pracovníků: 16 – úvazek 11,9 

1 THP – úvazek 1 

1 domovník – úvazek 1 

7 úklidových pracovnic – úvazek 4  

7 pracovnic ve školní jídelně – úvazek 5,9 

 

 Změny v pedagogickém sboru: 

Nástupy absolventů:   1 

Odchody pracovníků: 1 (důchod) 

 

 Mzdové podmínky pracovníků: 

Mzdové limity učitelů, vychovatelek ŠD, asistentek pedagogů, provozních zaměstnanců a pracovnic ŠJ 

byly vyčerpány na 100 %. 

 

 Údaje o dalším vzdělávání pracovníků: 
 

Typ kurzu Počet účastníků 

anglický jazyk – celoroční,  

souvislé studium 

„Angličtina pro učitele“  

1 

anglický jazyk – jednorázový 5 

německý jazyk - celoroční, 

metodické souvislé studium 

„Fokus Grundschule“   

1 

německý jazyk – 14denní, 

zahraniční (Drážďany) 
1 

německý jazyk – jednorázový 4 

prevence – celoroční souvislé 

studium metodika prevence 
1 

prevence – jednorázový 3 

semináře výtvarné 15 

zdravotní „Život zachraňující 

úkony“ (první pomoc) 
25 

semináře odborně – metodické 43 
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Vzdělávání ředitelky ZŠ: 

1/ seminář „Šablony společně a efektivně“, 

    (19.09.2016, Magistrát města Jablonec nad Nisou) 

2/ konference „Financování dalšího vzdělávání z prostředků fondů EU“, 

    (14.10.2016, Home Credit Arena, Liberec) 

3/ setkání se zástupci z oblasti školství, kultury a hospodářství “Šprechtíme – Dny s němčinou 2016“, 

    (19.10.2016, Radniční sklípek, Liberec) 

4/ setkání metodiků prevence ZŠ a SŠ a jejich ředitelů, 

    (08.11.2016, Magistrát města Jablonec nad Nisou) 

5/ zdravotní kurz „Život zachraňující úkony“ (první pomoc), 

    (18.11.2016, ZŠ Mozartova) 

6/ seminář „Aktuální novela školského zákona“, 

    (06.03.2017, Magistrát města Jablonec nad Nisou) 

7/ seminář k normě „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti“, 

    (10.05.2017, Krajský úřad Libereckého kraje) 

  

4. Údaje o počtu žáků 

 

 

Údaje o počtu žáků, dětí 

  

  

   

Součást Počet tříd, odd. Počet žáků, dětí 

   

ZŠ 20 

 472 (září 2016) 

466 (červen 2017) 

  + 6 žáků plnících 

   šk. doch. v zahraničí 

ŠD 5 149 

ŠJ  395 
 

 

 

 

5. Výkon státní správy 

 

 

Správní rozhodnutí vydaná dle zákona č. 500/2004 Sb. 
  

Rozhodnutí:  

o přijetí do 1. ročníku 77 

o nepřijetí do 1. ročníku 0 

odkladu školní docházky 20 

o přijetí do vyššího ročníku 19 

o nepřijetí do vyššího ročníku 0 

o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 

o zrušení individuálního vzdělávání žáka 0 

jiné důvody 0 

Celkem 116 
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6. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

 Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku ZŠ 

Zápis pro školní rok 2017 – 2018: 97  

- z nich odkladů školní docházky: 20 

- nástup do jiné školy:   3   

V počtu 74 žáků je 15 žáků po odkladu školní docházky z předcházejícího školního roku,  

z celkového počtu 17-ti loňských odkladů nastoupili 2 žáci do jiných ZŠ (stěhování). 

Pro 74 žáků bylo naplánováno ve školním roce 2017 - 2018 otevření 3 prvních tříd. 

 

 Údaje o přijímacím řízení do víceletých gymnázií 

 

Přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium se zúčastnilo 6 žáků 5. ročníku, uspěla 1 žákyně. 

 

 Výchovná opatření Počet 
 

 
   

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala 106 196 

jiná ocenění - 2 

napomenutí 30 32 

důtka třídního učitele 33 31 

důtka ředitele školy 11 7 

snížená známka z chování 
8 x 2. stupeň  10 x 2. stupeň 

   0 x 3. stupeň 

 

 

 Přehled prospěchu žáků: 

Prospělo s vyznamenáním: 252 žáků (54 %)  

Prospělo:   208 žáků 

Neprospělo:      6 žáků   

 

1 žák  - neprospěl po opravné zkoušce 

5 žáků neprospělo přímo (více než dvě nedostatečné známky) 

 

1 žák opakuje 3. ročník 

1 žák opakuje 6. ročník (po opravné zkoušce)  

1 žák opakuje 7. ročník  

1 žákyně opakuje 8. ročník, přestoupila opakovat na jinou ZŠ  

2 žáci (žák a žákyně) dokončili 9-tiletou školní docházku a odešli na SOU.  

 

Opravné zkoušky:  2 

 

 počet úspěšné neúspěšné 

   

matematika 2 1 1 

  

2 žáci vykonali 2 opravné zkoušky ze stejného předmětu, jeden žák 8. ročníku uspěl,  

jeden žák šestého ročníku neuspěl. 
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 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok 

 

 celkem: průměr na 1 žáka: 

Zameškané hodiny: 48 913 105 

 

Neomluvené hodiny: 18 0,04 

 

 

 Účast ve vědomostních soutěžích 

 účast umístění 

Celostátní 

 

Vícejazyčnost je bohatství 3 žáci 1. místo + 2x čestné uznání 

(za podpory MŠMT, Úřadu vlády ČR (2. ročník) 

a Magistrátu hl. m. Prahy organizuje  

Spolek Zaedno) 

   

7 : 0 pro němčinu 6 žáků   2.  místo 

(Goethe-Institut, Praha) (6. + 7. ročník, kolektiv) 

 

Rosteme s knihou - souboj čtenářů třída 6. B 38. místo z 90 ZŠ 

(Svět knihy Praha 2017, mezinárodní knižní veletrh) 

 

 

Hledáme nejlepšího Mladého chemika 3 žáci  účast 

(SPŠCH, Pardubice)  (9. ročník) 

 

 

Kraj 

 

Anglický jazyk, kat. II. A 1 žákyně  6. místo 

Německý jazyk,  kat. II. A 1 žákyně  7. místo 

Zeměpisná olympiáda  kat. C 1 žák  9. místo  

Kvízování s Laurou a Davidem pro němčináře,  1. místo 

(jazyková agentura „Channel Crossings“) třída 7. B 

Autobahnspiel, (Goethe Institut)    výběr 7. + 8. ročník   2. místo 

Kraje pro bezpečný internet, třída 7. B 1 žák  3. místo   

 

Okres 

     

Německý jazyk, kat.   0 3 žáci 1., 5., 6. místo 

 kat.   I. A 1 žákyně čestné uznání 

 kat. II. A 4 žáci 2., 4., 6., 9. místo 

    (postup do krajského kola) 

Anglický jazyk, kat.   I. A  2 žákyně 9., 12. místo    

 kat. II. A 1 žákyně 1. místo (postup do krajského kola) 

Zeměpisná olympiáda,  kat. A 2 žáci 3., 6. místo  

  kat. B 2 žáci 8., 10. místo   

  kat. C 2 žáci 2., 8. místo (postup do krajského kola) 

Dopravní soutěž  kat. II 1 družstvo 2. místo   

Biologická olympiáda, kat. C 2 žáci 6., 8. místo 

 kat. D 1 žák 4. místo  
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Matematika,   Z5 3 žákyně 4., 13., 27. místo      

  Z6 3 žáci 10., 19., 30. místo (1 úspěšný řešitel)     

   Z7 4 žáci 10., 14., 23., 24. místo    

  Z9 4 žáci 2., 9., 13., 16. místo (1 úspěšný řešitel)   

Pythagoriáda,  5. ročník 2 žákyně 8., 25. místo               (1 úspěšný řešitel)   

  6. ročník   2 žáci 26. – 29. místo   

  8. ročník 3 žáci 9., 10., 11. místo 

Fyzikální olympiáda, kat. F 2 žáci 6. - 7. místo 

 kat. E 4 žáci 5., 6., 8., 12. místo   

Archimediáda,  7. ročník  3 družstva 12., 18., 23. místo 

Chemická olympiáda, kat. D 2 žáci 6., 19. místo 

Český jazyk,  9. ročník 2 žákyně 14., 19. místo  

Dějepis, 8., 9. ročník 1 žák  23. místo  

Logická olympiáda, 2. ročník výběr žáků 10 úspěšných řešitelů 

 třída 3. B 4 žáci 1 úspěšný řešitel 

Kraje pro bezpečný internet,    

 7. – 9. ročník třídy 7. A, B účast 

Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu    6 žáků účast 

 7. – 9. ročník 

IT fitness 8., 9. ročník         výběr žáků účast 

IT – SLOT (Systém Logických Otázek) 

 8., 9. ročník 9 žáků účast   

Bobřík informatiky, 2. ročník    12 žáků účast 

  3. ročník třída 3. B účast 

  5. ročník třída 5. B 5 úspěšných řešitelů  

Mladí zdravotníci, výběr žáků  1 družstvo účast 

Helpík 5. ročník          2 družstva účast 

 

 

 

KALIBRO  

 

ve školním roce 2016 - 17 proběhlo na škole pouze testování v 7. ročníku. 

Dopisem ČŠI bylo nejprve oznámeno, že se „Výběrové zjišťování výsledků žáků“ bude týkat                 

5. a 9. ročníku, až na jaře bylo následně upřesněno, že testován bude jen 9. ročník. Z tohoto důvodu 

nebyly objednány testy Kalibro pro tyto ročníky, dalším důvodem bylo zdražení a kompletace testů     

(Čj, M, Aj, Př základ, Hu základ a Ekonomické dovednosti). Vedle matematiky a českého jazyka byl 

letos vybrán pro obě sedmé třídy test – Humanitní základ. 

 

 

Rozbor testů v 7. ročníku a srovnání s republikovým průměrem ZŠ 

 

7. třídy –  Český jazyk - účast 38 žáků 

 

Čj - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR 67, 9 % 

7. A - ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti 68,7 %  (nad ČR) 

 nejúspěšnější žákyně 85,6 % 

 nejméně úspěšný žák 47,9 % 

7. B - ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti 71,0 %  (nad ČR) 

 nejúspěšnější žákyně 87,2 % 

 nejméně úspěšný žák 54,3 % 
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 Matematika - účast 41 žáků 

 

Ma - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR 41,4 % 

7. A - ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti 52,1 %  (nad ČR) 

  nejúspěšnější žákyně 89,7 % 

  nejméně úspěšný žák 20,6 % 

7. B - ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti 50,4 %  (nad ČR) 

  nejúspěšnější žák 87,3 % 

  nejméně úspěšní žáci 17,5% 

 

 

 Humanitní základ - účast 38 žáků 

 

HZ - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR 64,2 % 

7. A - ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti 66,9 %  (nad ČR) 

  nejúspěšnější žák 77,8 % 

  nejméně úspěšný žák 46,1 % 

7. B - ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti 64,0 %  (těsně pod ČR) 

  nejúspěšnější žákyně 78,9 % 

  nejméně úspěšná žákyně 51,6 % 

 

 

Závěr: 

Procentuální porovnání testů žáků  7. ročníku dopadlo velmi dobře. 

Matematika a český jazyk jsou u 7. tříd nad republikovým průměrem, kde stojí za povšimnutí 

procento republikové úspěšnosti předmětu matematika, které se proti loňskému průměru zvýšilo 

 o 10%. Naši žáci i tuto hranici výrazně překonali. 

Třetí zvolené testování – ve škole opakovaně - Humanitní základ – dopadlo nejvyrovnaněji, jak 

směrem k republikovému průměru, tak mezi žáky samotnými. 

 

 

 

 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 – 5. a 9. ročník ZŠ 

Česká školní inspekce v termínu 9. 5. – 26. 5. 2017 zadala testování žáků 9. tříd v naší škole a  zjišťovala 

informace o tom, nakolik žák plní v testech zahrnuté požadavky standardu osvojených kompetencí. 

Každý žák řešil tři testy – z matematiky, anglického jazyka a chování se v rizikových situacích. 

Testování se zúčastnili všichni žáci obou 9. tříd bez výjimky, nikdo neměl SVP. 

Výsledková sestava prezentuje celkové výsledky za školu po jednotlivých předmětech. První výsečový 

graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných žáků. Graf 

ukazuje, jak velké byly v rámci všech testovaných žáků ČR podíly žáků, kteří dosáhli v celém testu 

průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká část žáků získala v testu jednu pětinu možných bodů 

nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné 

úspěšnosti žáků školy (jen žáků bez SVP), v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících 

jednotlivé podíly. Všichni žáci naší školy řešili testy 1. obtížnosti. 
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Matematika  Úspěšnost všech zúčastněných žáků: 52% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk Úspěšnost všech zúčastněných žáků: 72% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chování v rizikových situacích Úspěšnost všech zúčastněných žáků: 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafů je patrné, že průměrná úspěšnost žáků školy v matematice a chování v rizikových situacích se 

nachází v největší skupině úspěšnosti všech zúčastněných žáků, také procentuální vyjádření úspěšnosti 

žáků naší školy je větší než celkového počtu žáků. V anglickém jazyce je průměrná úspěšnost žáků naší 

školy ve druhé skupině úspěšnosti, pouze jedno procento pod úspěšností všech zúčastněných žáků. 

Nutno podotknout, že testování se účastnili všichni žáci 9. tříd naší školy v celém spektru hodnocení 

školních výsledků. Celkem se testování zúčastnilo 3 700 škol včetně víceletých gymnázií. 
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 Přehled prezentace výsledků zájmové a mimoškolní činnosti se odráží ve výsledcích školy 

v soutěžích sportovních, vědomostních a uměleckých a v prezentaci školy na veřejnosti –  

výtvarné prezentace v Eurocentru, v Domě porozumění v Rýnovicích, na jevišti Městského divadla 

při vystoupeních dětských pěveckých sborů i ostatních žáků školy při Mozart-revui. 

DPS Vrabčáci vystupoval na koncertech zpěváků B. Basikové a B. Matuše, hostil a společně vystupoval 

s DPS z Maďarska a reprezentoval na festivalu ve Španělsku.  

 

zájmové kroužky : sportovní 3x týdně: míčové hry   

   atletika   

   florbal 

  1x týdně: kopaná   

   sportovní lezení 

   bojové sporty a sebeobrana (www.kroužky.cz)  

 

 jazykové   francouzský 

   

 ostatní 3 dětské pěvecké sbory 

  „Veselá věda“, zábavné pokusy (www.veselaveda.cz) 

  „Mladý zdravotník“  

 

V rámci školní družiny pracovaly tyto kroužky: 

4 kroužky výtvarných činností, relaxační cvičení, pohybová výchova, zpívání s Helčou, logopedická 

prevence, „Veselá školička“ pro předškoláky 

 

 

 

 Veřejně prospěšná činnost školy 
 

Dary: 

Finanční podpora  

 občanských sdružení  For Help – Autismus : 1 976,- Kč 

  Run and Help   : 2 000 – 3000,- Kč (odhad) 

 (účast na akci MŠ pro Konto Bariéry) 

 

Tvorba výrobků do aukce v rámci výtvarné výstavy jabloneckých škol pro dětské oddělení jablonecké    

            nemocnice,  

            vánočních přání pro pacienty Centra doléčování a rehabilitace v Jablonci nad Nisou a Tanvaldu,  

            dárků dětem mšenských MŠ k Mikuláši 

              

Organizační pomoc rodičům žáků školy se Mšenským bazárkem, 

  spolku „Tadeášek pomáhá“ – s bazárkem, 

 Uplatnění absolventů školy   
 

 

      

 

 maturitní obory       učební obory 

gymnázium SOŠ  SOU 

Počet vycházejících žáků z 9. ročníku 

 49 

     (z nižších ročníků nevyšel žádný žák) 

           

14 25 
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http://www.veselaveda.cz/
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nejrůznějším organizacím pro svá setkání, např. bývalým školským zaměstnancům 

– důchodcům, 

 občanům Mšena pro jednání společenství vlastníků bytových domů apod. 

  

Kulturní vystoupení  DPS Vrabčata, 

 např. „Společně nejen na jevišti“, Jablonecké slavnosti,  

       žáci školy pro MŠ Mechová, Mšeňáček, Arbesova 

  (Mikuláš, Vánoce, předčítání …) 

  

Ekologické aktivity: sběrová (papír, použité baterie, drobná elektrotechnika – „Asekol“), 

 žáci školy odevzdali 37 623 kg papíru za 60 713,- Kč,   

  sběr kaštanů (mrkev, jablka …) pro zimní přikrmování zvěře  

 

 

7. Řízení školy 

 

Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2016/2017  

 

a/ vzdělávací:  

 

společné vzdělávání – změna ŠVP (od 01.09.2016) 

 

Změny proběhly ve 4 oblastech: 

 

1. „vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ 

a/ Charakteristika podpůrných opatření byla rozpracována do 5 stupňů: 

 Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení 

na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit 

pouze s doporučením ŠPZ. Pro žáky s přetrvávajícími obtížemi je sestaven PLPP, podle kterého jsou 

žákovi poskytována podpůrná opatření. Nedojde-li ke zlepšení, škola informuje zákonné zástupce žáka 

o nutnosti poslat žáka na vyšetření do odborného pracoviště. Na základě vyšetření a doporučení ŠPZ 

(školského poradenského zařízení) a informovaného souhlasu zákonného zástupce je žák zařazen 

do reedukační péče. 

b/ Jsou stanovena pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a individuálního 

vzdělávacího plánu (IVP). 

c/ Jsou stanoveny zásady pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

2. „vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků“ 

 

a/ Popis práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky u nás ve škole:  

Nadaným žákům umožňujeme časný přechod na navazující školy /víceletá gymnázia/ či rychlé  

vzdělávání v základní škole /přeskočení třídy/.V oblasti jejich nadání /matematika, fyzika, jazyky,  

výtvarné činnosti, hudba, sport/ jsou jim zadávány náročnější úkoly, učební látka je prohlubována, je jim  

dáván prostor pro bádání a zkoumání, mají přístup k veškerým informačním technologiím školy, škola  

podporuje jejich účast v soutěžích, soustředěních a projektech. Škola má k dispozici testy dětských  

schopností - Menza. V rámci ročníků jsou žáci přeskupováni podle schopností do jazykových                  

a sportovních skupin. Rozvoj talentu podporuje i systém povinně-volitelných a nepovinných  

předmětů. Jsou podporováni v mimoškolních aktivitách /zájmové kroužky, úzká spolupráce se ZUŠ        

a FK Jablonec/. Někdy se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování, vedeme je proto k rovnému přístupu  

k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. 

b/ Jsou dány pokyny pro práci s nadanými žáky. 

c/ Je dán způsob tvorby, realizace a vyhodnocení IVP mimořádně nadaného žáka. 
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3. „učební plán 1. stupně ZŠ“ 

V předmětu český jazyk došlo k posílení disponibilní dotace (zvýšení z 5 na 7 hodin)  

z důvodu možnosti realizace předmětu speciální pedagogické péče:  

Pro žáky v doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného  

zástupce mohou být v libovolném ročníku 1. stupně 2 disponibilní hodiny využity na PSPP (předmět 

speciální pedagogické péče). PSPP budou vytvářeny pouze na základě doporučení ŠPZ a podle možností 

školy. 

 

4. „chemie – výstupy žáka“ 

V bezpečnosti práce v učebně chemie je doplněna drobná změna v označení nebezpečných látek: 

rozlišit H-věty a P-věty a uvést důvod jejich zápisu na obalech nebezpečných látek. 

 

 

projekt ŠABLONY pro MŠ a ZŠ I 

 

Zpracování projektu ŠABLONY pro MŠ a ZŠ I, OP VVV. 

Název projektu: Moderní škola 2 

1/ vzdělávání:  
– informační seminář MŠMT „Společné vzdělávání a OP VVV“, (10.05.2016, KÚ Lbc.)                                                            

– roadshow Šablony společně a efektivně, IT „veSkole.cz“,  (19.09.2016, Magistrát Jbc.)                                                        

– školení Šablony, (18.01.2017, NIDV Lbc.) 

                                                                                                                                     

2/ plánování s pedagogickým sborem:                                                                                                                                        

II/1.1 školní asistent                                                                                                                                                                             

II/1.3 školní psycholog                                                                                                                                                                      

II/2.1 vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 hodin (varianty: čtenářská                                                          

a matematická gramotnost, inkluze) 

II/2.2 vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 32 hodin (varianty: čtenářská                                                           

a matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring) 

II/2.8 vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu 8 hodin                                                        

II/3.2 klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ                                                                                                

II/3.3 doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

 

3/ administrativní zpracování 

Založení projektu:  19.10.2016 

Podání projektu:  27.12.2016 

Schválení projektu:  06.04.2017 

Zahájení projektu:  01.08.2017 

Na 472 žáků z maximálně možné částky 1 238 400,- Kč jsme obdrželi 1 234 054,- Kč. 

 

 

zaměřit kariérové poradenství a prevenci sociálně patologických jevů na péči o žáky 

ohrožené předčasnými odchody ze vzdělání 

 

Ve školním roce 2016 – 2017 neodešel předčasně ze vzdělání žádný žák.  

Avšak jeden žák a jedna žákyně sice dokončili 9-tiletou školní docházku, ale v 9. ročníku neprospěli, 

takže neobdrželi doložku o získání základního vzdělání. Tito dva žáci s dalšími třemi žáky opakujícími  

6., 7. a 8. ročník měli společné problémy – především velmi vysokou absenci ve škole a dále rodinné 

zázemí zajišťované pouze jedním rodičem. Rodičem, který si se svým dítětem neví rady, rodičem, který 

si sice vyslechne doporučení pedagogů, školního psychologa případně dalších poradenských zařízení, ale 

pokud vůbec jejich pomoc a doporučení začne aplikovat, tak jen krátkodobě a nedůsledně. Pokud rodič 

nezvládne zajistit docházku svého dítěte do školy, škola velmi těžko zvládne ochránit žáka před 

předčasným odchodem ze vzdělání. 
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Žákyně 9. ročníku měla zameškanou, rodičem omluvenou docházku ve výši 642 hodin.  

Žákyně 8. ročníku 590 hodin (+ 2 hod. neomluvené), ostatní žáci kolem 200 hodin (+ 6 neomluvených).  

Žák opakující 3. ročník měl vysokou absenci a nedostatečný prospěch mimo jiné i z vážných 

zdravotních důvodů. Opakováním ročníku mu bylo poskytnuto více času k upevnění učiva, takže 

věříme, že mu právě tento získaný čas pomůže úplné základní vzdělání dokončit.           

 

 

práce s nadanými žáky 

 

V průběhu školního roku 2014 – 2015 proběhlo první seznámení vyučujících prvního stupně 

s problematikou nadání. Především pak se způsobem, jak nadaného žáka rozpoznat a dál postupovat. 

K vyhledávání užíváme standardizované posuzovací škály „IDENA“. Celkem byli třídními vyučujícími  

nominováni 24 žáci z I. stupně ZŠ. U těchto dětí byli kontaktováni rodiče, kteří také vyplnili posuzovací 

škálu a dali nám souhlas s následným testováním. Z nominovaných žáků bylo vybráno a předběžně 

testováno 11dětí. Z nich 6 v testování pokračovalo komplexnějším posouzením potencionálního nadání. 

U dvou dívek a jednoho chlapce byly vytvořeny plány pedagogické podpory a po vyhodnocení byly 

odeslány s výsledky testování do PPP. 

PPP diagnostikovala od 01.05.2017 jednoho „mimořádně nadaného“ žáka ze třídy 2. A. 

K tomuto žákovi školní psycholog vytipoval další 3 nadané žáky. Jednoho spolužáka ze třídy 2. A a dvě 

dívky ze třídy 3. B, kteří vytvořili skupinu, se kterou pravidelně 1x týdně 1 hodinu pracovala p. uč. Mgr. 

V. Osobová. Paní učitelka pro práci v této skupině používala matriály z portálu menza.cz  - pro rozvoj 

logického myšlení, procvičování paměti a pohotovosti. Na letní prázdniny děti dostaly úkoly na přípravu 

do soutěží „SAPERE – vědět jak žít“  a „Tuta Via Vitae“. 

 

Školní psycholog se aktivně účastnil 1. kulatého stolu Krajské sítě podpory nadání v NIDV. Dále 

úvodního semináře pořádaného NIDV – Systematický úvod do problematiky nadání. Domluvil si 

postup s PPP v Jablonci n. N. a pořídil některé metody pro testování nadaných.  

 

 

spolupráce s rodilými mluvčími 

 

Již tradičně byla žákům 2. stupně ZŠ nabídnuta možnost týdenní výuky Aj rodilým mluvčím. 

Zájem byl mimořádně velký, takže jsme poprvé zorganizovali výuku pro 2 skupiny.  

Jeden týden výuky proběhl pro skupinu žáků ze 7. ročníku (05. – 09.09.2016), druhý týden pro zájemce 

z řad žáků 8. a 9. ročníku (12. – 16.09.2016).    

Další setkání s rodilými mluvčími měli žáci od 3. do 9. ročníku již druhým rokem v rámci představení 

anglického divadla. Žáci 3. – 6. ročníku shlédli představení s názvem John and Marry,  

žáci 7. – 9. ročníku představení s názvem Peter Black 2. V porovnání s představením v loňském roce 

letošní představení již nesklidilo takové nadšení, a proto se pro další školní rok budeme snažit hledat 

změnu.  

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém a německém jazyce navázal 

na projekt minulého školního roku „Jazykové vzdělávání žáků“, který probíhal formou blended-

learningu (Výzva 57). Ve školním roce 2016 – 2017 škola přihlásila žáky 9. ročníku v obou jazycích do 

navazující formy výuky projektu „Online jazyky“.  

Velkým přínosem pro rozvoj anglického jazyka je používání časopisů R+R (6., 7. ročník) a Gate  

(8., 9. ročník), které si všichni žáci 2. stupně zakoupili nejen pro zpestření výuky, ale i pro samostudium. 

Na 1. stupni ZŠ při výuce úspěšně pomáhá audiovizuální program English Time, na 2. stupni ZŠ 

program Terasoft. 

V obou jazycích dochází k průběžné modernizaci učebnic, v anglickém jazyce postupně přecházíme od 

učebnic Way to win k učebnicím Project, v německém jazyce od učebnic Deutsch mit Max 1 

k učebnicím Beste Freunde 2. Všechny nové učebnice mají audiovizuální podporu. 

Používání anglického jazyka při běžné výuce navazuje na projekt English Time (1. stupeň ZŠ)  
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a CLIL (2. stupeň ZŠ). Protože všichni učitelé 1. stupně ZŠ se vzdělávali nebo se ještě vzdělávají ve 

znalostech anglického jazyka, bylo možné anglický jazyk jednoduchou formou začlenit do běžné výuky 

na 1. stupni ZŠ, především do předmětů M, Prv, Pč, Tv, Vv, Hv, což bylo velmi pozitivně hodnoceno 

i Českou školní inspekcí. 

Na 2. stupni využívání metody CLIL představuje hlubší znalost cizího jazyka a proto je mnohem těžší jej 

realizovat. Anglický jazyk se daří aplikovat v předmětech zeměpis a český jazyk. 

V německém jazyce pracovala třída 7. B na zeměpisně-jazykovém projektu CLIL s názvem „Asien“.  

Skupina žáků 6. – 8. ročníků pracovala na dějepisně-zeměpisně-jazykovém projektu CLIL s názvem 

„Oybin“. Oba projekty byly zpracovány pro soutěže jazykové školy Chnnel Crossings. Projekt „Asien“ 

vyhrál a pro školu tak žáci získali sadu učebnic a pracovních sešitů Labyrinth pro metodu CLIL (Nj+Z). 

Žáci Nj se aktivně zapojují do akcí organizovaných Goethe Institutem (Autobahnspiel, 7 : 0 pro 

němčinu, Den s němčinou). 

Pod záštitou koordinačního centra Tandem u nás proběhla animace pro 7. ročníky.   

Německý jazyk v praxi si žáci mohli prověřit při exkurzích do Německa (Drážďany, Oybin).   

 

b/ výchovné: 

    

představování kladných „vzorů“, cena „Fair play“ 

 

Pro představování kladných „vzorů“ a cenu „Fair play“ jsme se rozhodli proto, abychom dětem 

v reálných situacích představili kladné vzory chování, aby kladné „hrdiny“ neviděly jen ve filmech, 

v televizi, v knížkách, ale aby je dokázaly nalézat i kolem sebe…. 

I v tomto školním roce probíhalo oceňování žáků v rámci ceny Fair play. Tito žáci se objevovali na 

nástěnkách ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Opakovaně se jednalo o nálezy klíčů, 

peněz, peněženek, náramkových hodinek, průkazek, čipů ze školní jídelny a především dotykových 

mobilních telefonů. 

Nejvýrazněji do ceny Fair play „promluvili“ chlapci 5. ročníku, kteří pomohli starší paní, která u školní 

jídelny upadla a zlomila si ruku, když čekala na své vnučky. 

Jako „známé, úspěšné osobnosti“  byli žákům, rodičům a všem návštěvníků Mozart-revue představeni 

naši bývalí absolventi, sportovní reprezentanti ČR, biatlonistka Jitka Landová a atlet Jan Kubista, kteří 

za školní rok   2016 – 2017 předávali ceny našim nejlepším žákům – sportovcům.  

  

 

posílení vztahu k pohybovým aktivitám 

 

Pohybové aktivity patří ve škole k těm nejrozšířenějším. Prolínají se z činností klasických hodin tělesné 

výchovy do sportovních reprezentací školy od okresních do krajských příp. oblastních či republikových 

soutěží (viz. str. 27 – 28 „Přehled sportovních výsledků ve školním roce 2016 – 2017“). 

Žáci 2. – 3. ročníku se pravidelně účastní výuky plavání,  pro 4. ročník na zimním stadionu úspěšně 

pokračoval  program „Veselá bruslička“. V rámci kroužku míčových her byla zahájena spolupráce 

s ABB Elektropraga Jablonec v trénování prvků házené. Žáci 1. stupně ZŠ se nově účastnili 

házenkářského turnaje jabloneckých škol a vstoupili do akce organizované Libereckým krajem  

„Atletický trojboj s ADAMEM“, ve kterém naši žáci postoupili do krajského finále v Turnově.    

Organizačně zajišťujeme fotbalový turnaj McDonald´s Cup – na okresní i krajské úrovni. 

Na 2. st. ZŠ je sportování podporováno dlouhodobými projekty „Sportovec roku“ a „Sportovní kolektiv 

roku“, kde jsou vyhodnocováni jednotlivci za reprezentaci školy a třídy za plnění sportovních soutěží 

v rámci tělesné výchovy.  

Mnohaletou sportovní tradicí ve škole je soutěž ve šplhu „Šplhoun“ a žonglování s míčem „Žonglér“. 

Nepřehlédnutelnou sportovní aktivitou je zimní lyžařský kurz, který škola pravidelně organizuje pro 

sjezdaře 2. st. ZŠ ve Špindlerově Mlýně a pro běžkaře v Jablonci a okolí. Sportovní výsledky jsou 

prezentovány ve školním rozhlase, na nástěnkách školy i v regionálním tisku.    

Všem učitelům zajišťujícím sportovní reprezentaci školy patří velké poděkování. 
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využití „udržitelnosti“ projektu Organizace pro pomoc uprchlíkům „Jsme lidé jedné Země“ 

 

I ve školním roce 2016 – 2017 probíhala udržitelnost projektu „Jsme lidé jedné Země“ v rámci předmětu 

občanská výchova při probírání témat „lidská práva“ a „globalizace“ formou besedy, výkladu a práce 

s pracovními listy. Multikulturní den, který je opakován vždy jednou za dva roky a měl proběhnout ve 

školním roce 2015 – 2016, byl z důvodu dlouhodobé nemoci vyučující přeložen do školního roku     

2016 – 2017. Proběhl 12. dubna 2017 a byl doplněn o aktuální téma uprchlické krize. 

Mulmultikulturní téma bylo dále podpořeno projektem „Africká kultura“ (3. – 8. ročník).  

 

 

spolupráce s ekologickými organizacemi 

 

Středisko ekologické výchovy Český Ráj (Sedmihorky),  

Ekocentrum (v prostorách Eurocentra v Jablonci nad Nisou)  

Projekty: 1. ročník absolvoval  v Sedmihorkách  „Ateliér Příroda“  (třída 1. A), 

    „Máme rádi zvířata“  (třída 1. B)  

 2. ročník absolvoval v Sedmihorkách dětskou naučnou stezku Arboretum, 

  v Eurocentru programy „Čtvero ročních období“, „Vodní svět“, 

 „Tradiční Vánoce“, „Velikonoce v Eurocentru“   

 3. ročník absolvoval v Sedmihorkách programy  „Cesta k vodě“  (třída 3. A), 

   „Výprava na dno moře“  (třída 3. B), 

                        dětskou naučnou stezku Arboretum (třída 3. C)  

 4. ročník absolvoval  v Sedmihorkách programy „Výprava na dno moře“, 

                       dětskou naučnou stezku Arboretum,  

   v Eurocentru programy  „Čtvero ročních období“, 

   „Kde se bere voda?“  

 5. ročník absolvoval  v Sedmihorkách program „Výprava na dno moře“  (třída 5. A) 

 7. ročník absolvoval v Sedmihorkách „Velkou stezku Hruboskalskem“ (třída 7. A) 

   v rámci výuky přírodopisu – projekt Les (třída 7. A, B)  

 9. ročník absolvoval  v Sedmihorkách „Velkou stezku Hruboskalskem“ 

 a navštívil bývalý lom na lignit v Hrádku n. N. s nově vybudovanou  

stezkou kolem mokřadů 

Některé třídy se účastnily „Ekodnu“ Centra Jablíčko v Čelakovského parku. 

Všechny třídy školy absolvovaly projekt organizace EKO-KOM „Tonda obal na cestách“. 

 

c/ organizační:         

 

hospodárné využití kapacity školy 

 

Ve školním roce 2016 – 2017 jsme již třetím rokem museli hledat nový prostor pro umístění další třetí 

třídy v prvním ročníku. Pro školní rok 2017 – 2018 se nám počet tříd zvyšuje z 20 na 21. Již před rokem 

jsme upozornili kroužek Netopýrů, že nám v takovémto případě bude muset uvolnit jejich klubovnu, do 

které bychom museli přestěhovat naši čítárnu a uvolněným prostorem čítárny tak rozšířit počet běžných 

tříd. I přes toto vystěhování Netopýrů z klubovny u nás Netopýři zůstali, neboť jsme jim poskytli pro 

uskladnění jejich vybavení kabinet a ke schůzkám využívají prostor běžné třídy. 

Do uvolněné čítárny jsme přestěhovali budoucí třídu 5. B a do protější třídy po odcházející třídě 9. B 

jsme přestěhovali budoucí třídu 5. A. Tím jsme obě třídy 5. ročníku sestěhovali k sobě, na 2. podlaží     

2. stupně ZŠ. Uvolněné třídy po třídách 5. ročníku jsme připravili pro budoucí třídu 1. A (po 5. A) a do 

třídy po budoucí 5. B přišla budoucí třída 4. A. Tím se k sobě do přízemí dostaly všechny tři třídy         

4. ročníku. Uvolněnou třídu po budoucí třídě 4. A jsme připravili pro třídu 1. B. Vedle třídy 1. B jsme  
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po vystěhování budoucí třídy 3. B do prostoru po budoucí třídě 5. B umístili třídu 1. C. Tak se dvě třídy      

1. ročníku sešly vedle sebe na 1. poschodí, kde jsme hned přes roh chodby mohli v malé hudebně 

připravit prostor pro budoucí žákyni třídy 1. C s podpůrným opatřením pro autismus. Z výše uvedeného 

vyplývá, jak organizačně náročné bylo v závěru školního roku 2016 – 2017 připravit prostor pro 

následující školní rok. 

Nestačilo jen třídy přestěhovat, ale v některých i upravit jejich vzhled (malování, opravy obkladů, 

podlahové krytiny ….. apod.), vybavit školním nábytkem a didaktickou technikou.   

    

podpora zájmové činnosti 

 

pokračuje spolupráce s  

a)  organizací „Kroužky Liberec“, která dětem nabízí širokou škálu odborných zájmových aktivit, 

 z jejich nabídky si děti již tradičně vybraly kroužek „bojové sporty a sebeobrana“, 

     společnost „Kroužky Liberec“ komunikuje se zájemci přes Internet  

b) paní Ing. Martinou Fialovou, která  čtvrtým rokem organizovala kroužek zábavných pokusů  

     „Veselá věda“. Kroužek využíval prostory odborné učebny chemie. 

    Děti mohly s „Veselou vědou“ strávit i týden o prázdninách na příměstském táboře v Ekocentru. 

 

Rádi bychom naši nabídku zájmové činnosti zpestřili a rozšířili. Avšak v minulosti jsme neuspěli  

s propagací zdravotního cvičení „Body Repair“ ani studijního kroužku „Dostudovny“. Pro nezájem ze 

strany žáků skončila i spolupráce s organizací Rytmik. 

V tomto školním roce nebyl otevřen kroužek síťových pálkovacích her, orientačního běhu, kroužek 

anglického a německého jazyka. Posiloval však zájem o klasické kroužky (míčové hry, atletika, florbal), 

které naopak svou činnost rozšířily. Kroužek míčových her začal úspěšně spolupracovat s oddílem 

házené na propagaci a rozšíření této míčové hry.  

Pozitivní je, že se nově „nenápadně“ v průběhu roku objevil kroužek francouzského jazyka a v druhém 

pololetí se podařilo ve spolupráci s ČČK zorganizovat kroužek „Mladý zdravotník“. 

Značný zájem je o kroužky ve ŠD. Ubyly sice kroužky dramatické výchovy a vaření, zato se však 

rozšířil počet kroužků výtvarných činností a pohybová výchova se rozšířila o relaxační cvičení. Kroužek 

vaření bude obnoven po rekonstrukci školní cvičné kuchyňky. Zvyšuje se i zájem o pěveckou sborovou 

činnost – úspěšně byl otevřen přípravný sboreček pro žáky 1. ročníku. 

 

    

podpora poradenských služeb 

(logopedická prevence) 

 

Funkce školního psychologa s úvazkem 0,5 byla na naší škole zřízena od školního roku 2013 – 2014. 

Druhou polovinu úvazku má školní psycholog na sousední ZŠ Arbesova.  

Jeho práce je především financována prostředky získanými z rozvojových programů MŠMT na podporu 

školních psychologů a školních speciálních pedagogů, které však jsou vyhlašovány pouze na období 

několika měsíců, zpravidla 2x ročně. Zajištění kontinuálních pracovních podmínek je za této situace 

velmi složité, protože se nám také stalo, že jsme na prostředky z rozvojového programu nedosáhli jen 

proto, že jich bylo málo a na nás se prostě nedostalo. Naštěstí máme „osvíceného“ zřizovatele, který nám 

v nouzi pomůže a pokud financování z rozvojových programů nedopadne, financování zaštítí sám.        

Proto velmi děkujeme za podporu a pomoc při zajištění financování našeho školního psychologa 

oddělení školství, kultury a sportu Magistrátu města Jablonec n. N. 
Práce školního psychologa spočívá především v poradenských službách žákům, rodičům i učitelům,   

v rozvoji sociálních vztahů třídních kolektivů, v účasti na pedagogických radách a pomoci při řešení  

pedagogických a kázeňských problémů v průběhu vzdělávacího procesu, zajištění programu 

harmonizačního pobytu 6. tříd, organizaci individuálních schůzek dle aktuálních potřeb, v osvětové 

vzdělávací práci s učiteli (např. v oblasti inkluze) a v oblasti práce s nadanými žáky.   

Práci ve škole si již bez něho neumíme představit! 
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Ve škole pracují dvě logopedické asistentky:  

p. vychovatelka ŠD poskytuje logopedickou prevenci pro děti 1. – 3. ročníku v rámci provozu ŠD, 

p. učitelka 1. stupně ZŠ poskytuje podpůrná opatření 2 žákům, kteří jsou v péči SPC Liberec.   

 

 

d/ investiční záměry: 

 modernizace školního vybavení 

 

investice 

ZŠ:   1/ školní cvičná kuchyňka – kompletní rekonstrukce (vzduchotechnika, rozvody, podlaha, stavební  

         úpravy (posun dveří), výmalba, nábytek, elektrospotřebiče, kuchyňské vybavení, 

  2/ kopírovací stroj 

ŠJ : 1/ smažící pánev 

stavební práce 

ZŠ:  1/ rekonstrukce WC na I. stupni ZŠ -  přízemí a 1. patro, 

     v přízemí byla navíc vybudována bezbariérová toaleta 

  2/ doplnění osoušečů rukou na toalety 2. stupně ZŠ (přízemí + 1. podlaží) 

ŠD: 1/ přestavba 3 šaten – stavební úprava prostoru, oprava podlahy, výmalba, nábytek – šatní boxy 

  2/ zastřešení vstupního vchodu 

  3/ zabudování nového herního prvku na zahradu – šplhací sestava 

modernizace vybavení 

ZŠ 1/ pro 2 první třídy byl navržen a poté zakoupen nový skříňový systém s barevnými plastovými  

          úložnými boxy různých velikostí (p. učitelce Houškové a Svobodové) 

  2/ 3 třídy byly vybaveny novým tabulovým systémem (učebna Aj 2, třída 5. B, čítárna)  

     (tabule na pylonech + tabule pro zobrazení dataprojektoru) 

  3/ instalováno 5 dataprojektorů (Hv, učebna Aj 2, třída 5. B, čítárna, učebna IT1) 

  4/ zakoupena tiskárna do IT2 
   5/ zakoupeny 2 počítače, 1 notebook  (ředitelna, zástupce ředitele), software pro účetnictví 

  6/ zřízena nová spisovna (výmalba, skříňový komplet) 

  7/ umístěny nové informační tabule na chodbác 

ŠJ  1/ nový počítač, digitální váha 

Provoz – bubnová sekačka, vysavače ….. 

 

 Spolupráce se Školskou radou 

 

Školní rok 2016 – 2017 byl pro Školskou radu zvolenou v listopadu roku 2014 druhým rokem práce.  

Školská rada se schází během školního roku 2x, a to na podzim, kdy se především zabývá důkladným 

hodnocením výroční zprávy a plány školy pro daný školní rok. Druhá schůzka probíhá  

na přelomu května a června, kdy se především hodnotí zápis žáků do 1. ročníku, průběh školního roku, 

diskutují se a případně schvalují změny ve školním řádu, úpravy ŠVP a případné další aktuální 

problémy. 

Všem členům školské rady děkujeme za podporu, aktivní zájem o školskou problematiku 

a pomoc při řešení aktuálních problémů. 

 

 Spolupráce s rodiči 

Probíhá ve třech rovinách - v rámci rodičovských organizací, třídní spolupráce a pomoci při zajišťování 

volnočasových aktivit dětí. 

Zástupci rodičů téměř ze všech tříd pracují ve Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPdŠ), které 

se schází 2x ročně vždy před třídními schůzkami (listopad, duben).  SRPdŠ schvaluje a plánuje 

hospodaření se svými příspěvky, sleduje program školy a vyjadřuje se k němu, vznáší kritické 

připomínky, čímž pomáhá vedení školy a učitelům včas předcházet nedorozuměním, aktivním přístupem 

poskytuje škole pomoc při jejím rozvoji. 
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V lednu roku 2014 vstoupil v platnost nový Občanský zákoník, který upravuje činnost občanských 

sdružení – mění je na spolky, které musí  - do 2 let upravit název v souladu se spolkovou činností, 

                                                               - do 3 let sepsat nové stanovy.  

Třídní spolupráce s rodiči se odráží v organizační pomoci rodičů při školních exkurzích, nejrůznějších 

vystoupeních dětí, pomáhají s přepravou dětí na soutěže, se sběrovou aktivitou, finančně pomáhají 

sponzorskými dary atd. 

Novou aktivitou našich maminek je „Mšenský bazárek“, který organizují o sobotách ve školní jídelně. 

Rodiče pomáhají i při zajišťování volnočasových aktivit dětí, např. organizují kroužek atletiky. 

 

 Spolupráce s dalšími organizacemi 

  

Statutární  . podnájem prostor pro pobočku Městské knihovny, ZUŠ, MŠ, 

město Jablonec n. N. 

 . poskytnutí zázemí pro volby do krajských zastupitelstev (07. – 08.10.2016),  

 . poskytnutí zázemí pro setkání občanů s primátorem, 

                        . účast žáků na kulturních akcích pořádaných Statutárním městem Jablonec n. N. 

 

Městská knihovna 

 . účast na projektech – např. „První čtení“, „Pasování na čtenáře“ (1., 2. ročník), 

 . literární soutěže 

    

Městské divadlo   

 . návštěva školních divadelních představení, 

 . vlastní vystoupení žáků školy (Adventní koncert, soutěže)  

 

Eurocentrum . účast na akcích „Amos“, výstava jabloneckých škol, návštěva kulturních    

 a vzdělávacích programů 

 

MŠ . podnájem prostor v budově ŠD pro oddělení MŠ,  

 . návštěva výuky I. st. ZŠ - sjednocení požadavků na základní návyky dětí,  

                        . poskytování sportovního zázemí potřebám MŠ (tělocvičny), 

 . podpora projektu Run and Help pro Konto Bariéry, 

                        . vzájemná návštěva kulturních akcí (např. vánoční, velikonoční),          

                        . „Veselá školička“ pro předškoláky,  

                        . čtení pro MŠ, vánoční vystoupení pro MŠ (1. + 5. ročník),          

                        . spolupráce se žákovským parlamentem (např. návštěva „Mikuláše“) 

  

SŠ . přijímací řízení, soutěže žáků, další vzdělávání učitelů, poskytování 

                          sportovního zázemí ZŠ potřebám SŠ, návštěvy Dnů otevřených dveří, školních 

                          akademií, projektové dny (SUPŠ + VOŠ)     

 

ZUŠ . vzájemná pomoc pedagogická (spolupráce na projektech, zajišťování soutěží), 

   materiální, prostorová, v ZŠ jsou dislokovaná pracoviště hudebního oddělení 

     
Vikýř . příměstský tábor v ŠD, zajišťování žákovských soutěží  

 

OSPOD . spolupráce při řešení problémů hlášených školou v systému SVI, 

   účast na výchovných komisích školy,  

   seznamování se změnami v legislativě ochrany práv dětí 

 

PPP . konzultace k legislativě „společného vzdělávání“, 

   provádění šetření žáků s nejrůznějšími problémy, pomoc se zpracováním 



21 21 

   individuálních vzdělávacích plánů, profitesty pro vycházející žáky (dle zájmu rodičů),                 

   „snímání“ žáků = screening ve 2. ročníku, 

   vzdělávání pedagogů   

 

Policie ČR . aktuální přednášková činnost 

 

Městská policie 

 . besedy „Městská policie a její význam“, „Kyberšikana a počítačová kriminalita“, 

 

Sportovní . FK Jablonec - v rámci Fotbalové akademie budování fotbalových tříd, 

    poskytování prostoru pro provozní zázemí sportovního klubu, zapůjčení  

 šaten při turnajích a soutěžích, společné užívání hřišť, 

 BC Blesk- poskytování  prostoru pro provozní zázemí sportovního klubu,  

 zapůjčení šaten při turnajích a soutěžích, společné užívání hřiště 

  

 V rámci podnájmu tělocvičen pro pravidelnou sportovní činnost škola    

 spolupracuje se 14-ti organizacemi. 

  

 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Odborová organizace 

při škole vždy pracovala a stále pracuje, počet členů se v roce 2011 pohyboval kolem 19%, v roce 2012 

se však začal radikálně snižovat, až klesl v současné době na členy 2. Přestože počet členů je minimální, 

spolupráce s krajskou organizací probíhá aktivně. Spolupráci s odborovou organizací vymezuje 

kolektivní smlouva, čerpání FKSP se řídí každoročně aktualizovaným plánem schváleným na schůzi 

všech zaměstnanců.  

 

Úřad práce 

spolupracuje s výchovnou poradkyní při poskytování aktuálních informací o vývoji na trhu práce 

a zaměstnanosti, zajišťuje besedy pro žáky a také spolupracujeme v rámci operačního programu 

Zaměstnanost.   

 

Technická univerzita v Liberci 

využívá našich pedagogů jako cvičných učitelů k vedení souvislé pedagogické praxe i k řízení průběžné 

pedagogické praxe.  

1 studentka učitelství 1. stupně ZŠ dálkového studia vykonávala souvislou pedagogickou praxi  

ve třídě II.B (10. – 14.11.2016 a 13. – 17.03.2017) 

 

Všem učitelům, kteří se věnují přípravě mladé generace, patří velké poděkování! 

 

Dům dětí a mládeže, Vikýř, Jablonec nad Nisou 

ve spolupráci s našimi pedagogy u nás zajišťuje okresní kola předmětových olympiád z českého jazyka, 

fyziky a Archimediádu. Biologickou olympiádu pomáhá organizovat náš metodik přírodopisu, ne však u 

nás ve škole, využívá zázemí gymnázia. 

V červenci 2017 proběhl v naší budově ŠD pod hlavičkou Vikýře týdenní příměstský tábor. 

 

Asociace školních sportovních klubů                                                                                                       

Žáci školy se pod hlavičkou AŠSK pravidelně účastní sportovních soutěží družstev i jednotlivců v rámci 

okresu, oblasti a Libereckého kraje.  

Zástupce ředitele spolu s učitelem tělesné výchovy organizují pro ZŠ jabloneckého okresu fotbalové 

soutěže McDonald´s Cup, Coca-Cola Cup, futsal a malý fotbal – s využitím hřišť u školy i sportoviště 
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v Městské hale. V minulosti jsme se podíleli na organizaci turnajů ve florbalu a ve vybíjené – v tomto 

školním roce jsme organizovali pouze skupinu 1. stupně ZŠ ve vybíjené.    

 

Jazyková škola CEED, Liberec 

s námi spolupracuje již řadu let v rámci projektů ve výuce anglického jazyka, např. „Jazykové 

vzdělávání žáků“, „Rodilí mluvčí do škol“, Online jazyky“ apod. Spolupráci využíváme i pro vzdělávání 

pedagogů. 

 

Goethe Institut Praha 

zajišťuje vzdělávání učitelů německého jazyka a pro žáky soutěžní a kulturní programy. 

 

Science In 

zajišťuje vzdělávání učitelů přírodopisu v rámci seminářů ESERO (European Space Education Resource 

Office)  

 

 Počet stížností na činnost školy:  0  

 

 

8. Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 
 

 Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

1. Úřad práce ČR - Operační program Zaměstnanost 

  Projekt „Vyhrazení společensky účelného místa“  

  Přidělená výše dotace na rok 2016:  

  160 000,- Kč na vytvořené pracovní místo kuchaře (10 x 16 000,- Kč)   

 

2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 rozvojový program Exelence základních škol 

 Přidělená výše dotace: 11 880,- Kč pro období září – prosinec 2016 

 

3.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 rozvojový program na podporu školních psychologů …….. 

 Přidělená výše dotace: 65 865,- Kč pro období září – prosinec 2016 

 

4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I 

 Přidělená výše dotace: 1 234 054,- Kč pro období 01.08.2017 – 31.07.2019 

  

5.  KÚ Libereckého kraje    

     Program Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2 

 Přidělená výše dotace: 42 000,- Kč (záloha) pro období září 2016 – červen 2017 

 

6.  KÚ Libereckého kraje  - oblast podpory Školství a mládež  

     Program Ostatní školství a mládež - doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB Liberec 2016“  

 Přidělená výše dotace: 4 000,- Kč pro období říjen – listopad 2016 

 

 

 Dary:   finanční – individuální sponzorství rodičů třídních aktivit 

       věcné dary (odměny pro děti) poskytly firmy: 

  – Gasso, Lego Sun Praha, dm Market, Kaufland, Promat, O´style, pekárna Mašek 
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 Údaje o rozvojových a mezinárodních programech 

 

Projekt „Učíme se navzájem – přírodověda a badatelsky orientovaná výuka“ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

ZŠ Mozartova projekt podpořila jako jeho příjemce (rok 2016 - 2020) 

Udělení finanční podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů 

 

Projekt „Místní akční plán vzdělávání“ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

ZŠ Mozartova projekt podpořila jako jeho příjemce (rok 2015 - 2023) 

Udělení finanční podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů 

 

Projekt „Integrovaný plán rozvoje území“ (IPRÚ) 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Integrovaný regionální operační program (IROP)  

ZŠ Mozartova projekt podpořila jako jeho příjemce (rok 2016 - 2020) 

Udělení finanční podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů 

 

ZŠ Mozartova jako partnerská škola  
podpořila ZŠ Šumava v oblasti výuky fyziky (témata Auto a Hry)   

v projektu na rekonstrukci odborných učeben  

Memorandum o spolupráci v rámci projektu MIŠ (18.01.2017)    

 

 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

 

Aplikace  

osobnostní, sociální a multikulturní výchovy, komunitního kruhu, činnostního učení, skupinové práce, 

práce ve dvojicích, projektové činnosti, mezipředmětových vztahů, práce s encyklopediemi, časopisy, 

denním tiskem - sledování aktuálních zpráv, vyhledávání a třídění materiálů, aplikace digitálních 

učebních materiálů, práce s internetem, facebookem, blended–learningem, metodou CLIL ……. 

 

organizování  

spolupráce s Městskou knihovnou a její pobočkou v naší škole – seznámení s knihovnou, Pasování na  

 čtenáře (1. ročník), Týden knihoven (3. ročník),  

besed  s Městskou policií, prevence kriminality (5., 7. ročník),  

 povídání se spisovatelem J. Holubem (4. ročník), 

 vánoční besedování s prarodiči (4. ročník)  

přednášek s Policií ČR a Majákem – v rámci preventivního programu školy, 

     Úřadem práce (9. ročník) 

exkurzí   do Prahy:  Národní divadlo   (6. B, 7. B) 

  Staroměstská mostecká věž (7. – 9. ročník) 

  Senát ČR, Karlův most  (výběr žáků 2. st. ZŠ) 

  Praha, hlavní město ČR  (4. A, 8. ročník) 

 do Liberce, IQlandia  (3. B) 

 do Mirákula   (5. A, 6. A, 6. B, 7. B) 

 

turisticko – přírodovědných  Krkonoše, Rokytnice (8. A), Friesovy boudy (9. ročník), 

 zeměpisných   Klokočské skály (2. B), Jizerské hory (7. A), Bedřichov (9. A),  

 dějepisných exkurzí  Osvětim  (8., 9. ročník), 

   Kleinwelka „po stopách historie“ (3. ročník) 
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jazykové  Drážďany   (výběr žáků 7. – 9. ročníku) 

  Oybin  (výběr žáků 6. – 8. ročníku) 

 

ozdravného pobytu v Itálii (1. – 9. ročník) 

 

zapojení  

do Dne záchranného integrovaného systému, projektu Tech Up – 8. A, B SUPŠ Jablonec n. N., Týdne 

české hračky – DETOA Albrechtice, 2. ročník 

  

tvorba  

literárně-hudebních vystoupení a dramatizací pohádek pro MŠ (Mikuláš, Vánoce), jejich uvedení před 

spolužáky, rodiči i na jevišti divadla (2. A, B + 5. B), „Slavnosti slabikáře“ (5. ročník pro 1. ročník)  

   

zpracování  

žákovských powerpointových prezentací a jejich demonstrace pomocí dataprojektorů (anglický a český 

jazyk, zeměpis, matematika, hudební výchova, informatika), dobrovolných a dlouhodobých domácích 

úkolů (např. fyzika 9. ročník, výroba periskopu) a závěrečné seminární práce „Fyzika na každém 

kroku“. 

 

návštěva 

Ekocentra – environmentální výuka, projektu Faber „Ave Caesar“ (4. – 9. ročník), kina Radnice – Svět 

kolem nás „Peru“ (6., 7. ročník), Planeta Země „Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“ (8., 9. ročník), 

návštěva výstavy Body The Exhibition v Praze (9. B), veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour, 

divadelních předestavení . . . . .  

  

využívání  
2 počítačových učeben, 5 interaktivních tabulí, 14 interaktivních dataprojektorů k výkladu látky 

prostřednictvím prezentací v programech Microsoft PowerPoint a InterActive a projektového vyučování 

od 1. do 9. ročníku 

 

projekty  
předmětové:  ekoprojekty (viz. str. 17 „spolupráce s ekologickými organizacemi“).   

 výchova ke zdraví „První pomoc pro prvňáčky“  

   „Zdravé zoubky“    (1. ročník) 

   „První pomoc“   (5. ročník)   

 anglický jazyk divadlo  „John and Marry“   (3. – 5. ročník) 

   „Peter Black 2“   (6. – 9. ročník) 

 německý jazyk „Autobahnspiel“   (7., 8. ročník) 

      mediální výchova „Bejby Koktejl“ časopis          (1. stupeň ZŠ) 

   „Drsná šestka“ časopis  (6. ročník) 

     Ročenka   (třída 9. A) 

 multikulturní „Africká kultura“ (3. – 8. ročník)  

   tělesná výchova „Sportovec a sportovní kolektiv roku“, „Žonglér“, „Šplhoun“ 

 

mezipředmětové: „Putování po Jablonci“ (3. ročník),  

  „Evropské státy na cestě za olympijským vítězstvím“, „Starověké  

  státy“ (6. ročník), „Husitství“ (7. ročník)  

    

tematické-celoškolní: Strašidelná cesta školou (Halloween), Vánoční slavnosti,  

 Barevné velikonoční dny, rozloučení se školním rokem – Mozart-revue 
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 Mezinárodní spolupráce a účast v mezinárodních programech 

 

 

 a/ DPS Vrabčáci  – reprezentace ZŠ Mozartova a města Jablonce nad Nisou při příležitosti oslav  

   25 let založení Euroregionu Nisa v polské Jelenie Góre, 03.03.2017, 

 – účast na letním festivalu hudby ve Španělsku, 

 – navázání spolupráce s DPS z Maďarska.  

 

 b/ Paní učitelka německého jazyka a ředitelka ZŠ v rámci soutěže „Šprechtíme – Den s němčinou  

v regionech“ prohloubily spolupráci s Goethe-Institutem. Goethe-Institut zprostředkoval setkání 

ředitelů škol s velvyslanci Německa a Rakouska. Spolupráce dále pokračuje formou soutěží žáků 

v německém jazyce a vzděláváním učitelů německého jazyka.     

 

 c/  Zapojení do fotbalového projektu „Německo – česká škola“,  

ve spolupráci s pořadatelem mezinárodních žákovských turnajů Němcem  Geraldem Prellem 

zorganizoval náš učitel tělesné výchovy a současně vedoucí trenér Sportovního střediska mládeže 

J. Kozderka již podruhé zájezd do Anglie. V rámci tohoto turné se kromě jiné, i naši žáci -  

fotbalisté, podívali do Londýna, kde absolvovali 6 fotbalových utkání, zhlédli památky Londýna 

a procvičili si konverzaci v anglickém jazyce. 

 

 d/ naše škola organizačně podporuje mezinárodní mládežnické turnaje FK Jablonec   

   Junior North Cup Micro (27. května 2017)        

       Junior North Cup    (28. – 30. července 2017) 

 

 

  

Výsledky soutěží a přehlídek 

 

Kultura 

 

Celostátní 

 

„Světlo na cestu“, literárně výtvarný projekt 

ŠD, oddělení z dětí 1. a 3. ročníku vítěz zvláštní ceny v rámci soutěže Srdce s láskou darované 

(pod záštitou Poslanecké sněmovny ČR (vítězná cena - funkční svítící maják na střechu budovy ŠD) 

 organizuje společnost Filák) 

 

„Příběh vody“, výtvarná soutěž 3. místo 

ŠD, oddělení z dětí 1. a 3. ročníku 

(SVAK Teplice) 

 

„Evropa ve škole“,  kat. výtvarná,  – „řemesla našeho kraje“ 

ŠD, výtvarný kroužek čestné uznání 

 kat. I, literární,  3x účast 

                 
„Náš svět“, literární soutěž  kat. I. 1., 2x 2., 3. místo + čestné uznání  

(třída 2. A) 

(Národní institut pro další vzdělávání MŠMT) 
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účast v soutěžích   –  literárních:  

„Školní časopis a noviny r. 2016“ – BejbyKoktejl, žáci 1. stupně ZŠ  

„Bambini Litera“, „Komenský a my“, „Za časů Marie Terezie“, „Kniha a já“ 

 

       výtvarných: 

 „Srdce z lásky“, „Lidice“, „Mytí rukou – proč, kdy a jak“  

                

Kraj 

 

Přehlídka školních pěveckých sborů 

DPS Vrabčata       kat. I. A zlaté pásmo 

        Vrabčáci kat. I. B zlaté pásmo 

 

„Evropa ve škole“,  
ŠD, výtvarný kroužek kat. výtvarná 1. místo (postup do ústředního kola) 

třída 2. A, 10 žáků  1x čestné uznání 

třídy 2. A, 3. B  kat. I, literární        2x 1. místo  (postup do ústředního kola) 

   3x 2. místo 

   2x 3. místo 

    

 „O pardubický pramínek“, kat. I. 1x čestné uznání 

(Krajská knihovna v Pardubicích) 

  

„Máj – měsíc poezie“,    kat. I. 2. místo 

(Krajská vědecká knihovna v Liberci)  

    

Okres 

 

a/ Dětská scéna  

(okresní kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů) 

  

 0 kat.   2 žákyně 1. místo  

 I. kat.   3 žáci 1x čestné uznání 

 II kat.   2 žáci účast 

 III. kat. 2 žáci účast  

b/ literární  

 

„Cirkus v životě“, 

Městská knihovna Jablonec nad Nisou 

                         kat. 1. st. ZŠ (próza) 2. místo 

         (úvaha) 1., 2. místo 

                         kat. 2. st. ZŠ (poezie) 1., 3. místo 

 

c/ výtvarné  

 

soutěže: 

„Týden české hračky“, 2. ročník  1. místo 

  

výstavy:    
„Amos“ - veletrh vzdělávání,   

výstava prací ŠD ke Dni matek,  

výstava výtvarných prací základních škol „Pohádkový život“ 
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Přehled sportovních výsledků ve školním roce 2016 - 2017 

 

Bližší komentáře ke sportovní činnosti na ZŠ Mozartova včetně fotodokumentace  

a mediálních záznamů jsou aktualizovány na www.zsmozartova.cz 

 

Sportovní aktivity na škole hodnotíme řadu let ze dvou oblastí: 

a) sportovní – přehled nejlepších výsledků (viz dále)  

b) organizační – škola se podílela na spolupráci při zajištění okresních týmových soutěží 

                            1. stupně - Mc Donald´s Cupu a vybíjené. 

                            Na 2. stupni to byly turnaje v kopané - Coca Cola Cup, minikopaná a futsal.   

 

V rámci tělesné výchovy byly postupně realizovány všechny aktivity jako byl Šplhoun 2016,  Žonglér 

2017 a další disciplíny v rámci soutěže „Sportovní kolektiv roku“.  

Vyučující Tv spolu s vedením školy opět zabezpečili lyžařský kurz pro sjezdaře 6. - 9. ročníku 

ve Špindlerově Mlýně a zároveň i lyžařský kurz pro běžkaře ve velmi kvalitních místních sněhových 

podmínkách v Bedřichově a okolí. 

Opakovaně se vyučující Tv podílejí na přípravě i realizaci projektů v rámci ŠVP – v závěru školního 

roku to byla opět pro žáky 6. tříd – Cesta za olympijským vítězstvím, Pravidelně probíhala celoroční 

soutěž „Sportovec roku“ a „Nejlepší sportovní kolektiv roku“.  

Velice úspěšně se žáci školy účastnili dvou velkých projektů – na 1. stupni to byl „Trojboj všestrannosti 

s Adamem“ pod hlavičkou Libereckého kraje a na 2. stupni Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

(OVOV) pod záštitou Romana Šebrleho a Roberta Změlíka.    

Výsledky všech sportovních soutěží byly vyhlášeny na Mozart – revue v Městském divadle. 

Předávajícími byli již tradičně bývalí žáci školy – úspěšní reprezentanti ČR. Letos to byla biatlonistka 

Jitka Landová a atletický reprezentant Jan Kubista.  

 

Nejvýraznější sportovní výsledky roku  

 

Kvalifikace na republikové finále 

 

Minifotbal  – Jičín, st. žáci  2. místo  

 

Krajská - oblastní finále - školní týmy, jednotlivci  

 

1. stupeň 

Kopaná Mc Donald ´s Cup 

 – Liberec, kat. B   2. místo 

Vybíjená – Jablonec n. N., kat. OPEN   3. místo 

Atletika – Turnov, Trojboj všestrannosti s Adamem    

  5 žáků v KF 

   (nejlepší – Matěj Koravský – 7. místo + 1. místo společná štafeta jbc. okresu) 

Orientační běh 

 – Studenec   3. místo – M. Rokos 

Florbal – Liberec, kat. 3. – 5. tříd     7. místo 

 

2. stupeň 

Futsal –  Jablonec n. N., st. žáci, oblastní kolo  

   2. místo 
Florbal Mocca Yes Cup 

 – Liberec   4. místo 

Minifotbal – Zákupy, st. žáci   1. místo  (postup do republikové kvalifikace) 

Kopaná  Coca-Cola Cup 
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 – Liberec   2. místo 

Florbal – Liberec   4. místo 

 

Okresní finále - školní týmy, jednotlivci 

 

Kopaná Mc Donald´s Cup 

 – Jablonec n. N., kat. B, 4. – 5. třídy  1. místo 

Vybíjená – Jablonec n. N., kat. OPEN    1. místo 

Školní liga v házené, 1. stupeň, ml. + st 2. místo  

OVOV – Železný Brod   2. místo 

Jednotlivci: 1. Michal Černák 

 3. Tomáš Ryml 

 2. Eliška Latislavová 

 3. Klára Urbanová 

Florbal – Jablonec n. N., ml.žáci   2. místo 

 – Jablonec n. N., st. žáci  1. místo 

Minifotbal – Jablonec n. N., st. žáci   1. místo 

Kopaná Coca-Cola Cup 

 – Jablonec n. N.    1. místo 

Basketbal – Jablonec n. N., dí    2. místo 

Streetball – Jablonec n. Nis.  2x 1. místo, 1 x 2. místo H 6 + D 7 

Plavecký přebor škol a jednotlivců 

 – Jablonec n. N.  12x umístění na stupních vítězů 

Atletika Pohár rozhlasu 2017 – Jablonec n. N. 

  3. místo – ml. žáci 

  4. místo – ml. žákyně 

  3. místo – st.  žáci – postup do KF (termínová kolize s minikopanou) 

  4. místo – st.  žákyně 

 Žákovská atletická liga 2017 – Jablonec n. N. 

  4. místo – ml. žáci 

  4. místo – ml. žákyně 

  2. místo – ml. žáci 

  6. místo – st.  žákyně 

 Jablonecká hala – O nejrychlejšího prvňáčka 

  1. místo – D. Toman 

 Přespolní běh  – ml. žáci  2. místo 

  1. místo – Pavel Václavů 

  3. místo – Kryštof Karban 

 

Z těchto všech výsledků vzešlo pořadí nejlepších sportovců školního roku 2016 – 2017. 

 

Dívky - 1. Klára Urbanová     Chlapci -  1. Daniel Ježek 

 2. Eliška Latislavová 2. Karel Gregor    

 3. Věra Dobrovská 3. Michal Černák 

 

Nejlepší sportovní kolektivy – dívky i chlapci 9. B. V přehledu je vidět každodenní práce vyučujících 

tělesné výchovy a opět řada velmi kvalitních sportovních výsledků nejen fotbalistů, od kterých se to tak 

trochu očekává. 

Poděkování patří všem vyučujícím Tv za jejich nelehkou práci ve stále stejných podmínkách 

(venkovní hřiště – vnitřek, povrch dráhy, sektory – ne vždy bezpečné, tělocvična pouze s částečnými 

úpravami) 
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9. Poradenské služby 

 

 

ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE 

za rok 2016/2017 

 

1) zázemí pro práci výchovného poradce  

- samostatná místnost – pro literaturu a materiály a konání různých jednání 

- literatura – dostatek, starší i nové tituly, nárazově dochází k rozšiřování 

- další zdroje informací – internet, PPP, ÚP, Amos a Educa 

- výborná komunikace s třídními a dalšími učiteli 

 

2) informace pro žáky 

- nejdůležitější informace předávány v rámci výchovy k volbě povolání  

- na nástěnce výchovného poradenství v 1. patře 

- prostřednictvím žákovské knížky (zvláštní strana pro výchovné poradenství) 

- využívání webových stránek školy – informace v sekci výchovné poradenství 

         

3) informace pro zákonné zástupce žáků 

- prostřednictví žákovské knížky a webových stránek školy 

- dále jsou k tomuto účelu využívány třídní schůzky a konzultace 

- schůzka výchovné poradkyně s rodiči žáků 9. a 5. tříd – již tradičně konaná v lednu daného školního 

roku - předání základních informací o přijímacím řízení, popřípadě přijímacích zkouškách na SŠ 

a gymnázia pro daný školní rok 

- nabídka individuálních konzultací, popř. možnost zaslat dotaz na email 

 

4) přijímací řízení na SŠ  

- i v tomto školním roce měli žáci 9. a 5. tříd možnost podávat 2 přihlášky na SŠ 

- v případě přijetí na SŠ potvrzovali svůj nástup na školu podáním zápisového lístku 

- nadále je využívána možnost tisku známek na přihlášky z programu Bakalář – žáci tak mají usnadněno 

vyplňování přihlášek na SŠ 

- všichni žáci byli umístěni, převážná většina z nich se dostala na tu SŠ kam chtěla 

- z 9. ročníků vychází celkem 49 žáků, z toho 10 žáků na učební obory a 39 žáků na maturitní obory  

(z toho 14 žáků na gymnázium) 

- z 8 tříd tento školní rok nevychází žádný žák 

- z 5. tříd byla na gymnázium přijata 1 žákyně 

- přetrvává problém nízkého počtu žáků a mnoha míst na středních školách, žáci vědí, že dostat se na SŠ 

není takový problém a většina z nich důležitost výběru školy i přijímací řízení podceňují 

 

5) profesní poradenství 

- velmi dobrá komunikace s Pedagogicko-psychologickou poradnou – PPP pořádá schůzky výchovných 

poradců s řediteli SŠ, zajímavé semináře 
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- profitesty pro žáky 9. tříd a jejich interpretaci již neprovádí PPP plošně ve školách, ale individuálně 

na objednání rodiči v PPP  

- na ÚP v JBC mají žáci možnost po objednání si zajistit individuální otestování 

 

6) předmět Výchova k volbě povolání (v rámci pracovní výchovy) 

- 8. ročník - testy osobnosti, paměť, efektivní učení, zájmy, hodnoty, charakteristika jednotlivých 

povolání (prezentace žáků), trh práce, nezaměstnanost 

- 9. ročník - podrobné seznámení žáků 9. tříd s přijímacím řízením na SŠ, nácvik vyplňování přihlášek, 

seznámení žáků s jednotlivými středními školami v regionu, práce s internetem, psaní životopisu 

a motivačního dopisu, zásady pohovoru, …  

 

7) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a integrace 

- integrovaní žáci měli svého asistenta a pracovali podle IVP 

- asistenti podávali pololetní hodnocení práce se svěřenými žáky 

- v tomto školním roce vešla v platnost nová legislavita - inkluze, nově PPP a SPC v doporučení ŠPZ 

stanovuje stupně podpůrných opatření (dále PO) 

- pro st. PO 1 píše ZŠ plán pedagogické podpory (PLPP) – těch bylo v tomto školním roce sepsáno   

uváděno v praxi 11, ale počet se průběžně navyšuje dle potřeb žáků či doporučení ŠPZ 

- pro st. PO 2-5 píše ZŠ individuální plán (IVP) - komplikací je dobíhající integrace „po staru“ 

(integrace typu B) – tzn. žáků s PO 2 a 3 a žáků integrovaných bylo ke konci školního roku 2016/2017 

celkem 20 - z toho 9x specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), 8x 

specifické poruchy chování (ADD, ADHD, porucha chování kat. B), 2x vada řeči, 1x mimořádně vysoké 

nadání 

  

8) práce s nadanými žáky 

- nadaní žáci se účastní naukových, sportovních a uměleckých soutěží 

- učitelé se snaží s nadanými žáky pracovat přímo v hodinách především formou obohacování 

a rozšiřování učiva  

 

9) řešené případy sociálně patologických jevů 

- problémy byly hlášeny a řešeny přes SVI (systém včasné intervence) 

 

10) další akce 

- žáci 8. a 9. tříd navštívili jablonecký veletrh vzdělávání AMOS 

- žáci 8. a 9. tříd navštívili liberecký veletrh vzdělávání EDUCA – doprava zajištěna objednaným 

autobusem 

- žáci 9. tříd se zúčastnili besedy ÚP Jablonec nad Nisou na půdě naší školy 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 28. 6. 2017                              Mgr. Dominika NIGRINOVÁ 
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 Zajištění speciální péče 

Logopedická prevence –  je odborně zajišťována logopedickou asistentkou (vychovatelka ŠD) 

ve dvou skupinách – v úterý od 7,00 do 7,45 a ve středu od 8,00 do 8,45. 

Logopedickou prevenci navštěvovalo 14 žáků, 6 žáků z 1. ročníku, 7 žáků z 2. ročníku a jedna dívka 

polské národnosti z 3. ročníku. Supervizorem logopedické asistentky je pracovnice SPC Liberec. 

 

 Realizace Minimálního preventivního programu školy 

Program prevence zneužívání návykových látek je obsahem „Výchovy ke zdravému životnímu stylu“. 

Program prevence je zajišťován zkušenou preventistkou, která se pravidelně vzdělává v odborných 

seminářích, spolu s třídními učiteli zajišťuje pro žáky programy prevence - spolupracuje s obecně 

prospěšnou společností Maják, s Městskou policií (besedy „Městská policie - její význam a úkoly“, 

„Kyberšikana a počítačová kriminalita“) a s Policií ČR (beseda „Neznalost zákona neomlouvá“). 

Zástupce ředitele ZŠ Mozartova zorganizoval ve spolupráci se senátorem Jaroslavem Zemanem zcela 

výjimečnou přednášku majora Mgr. Pavla Kuřátka, zástupce ředitele věznice Valdice „Drogy – od 

návyku k závislostem“, které se zúčastnilo 340 žáků 8. a 9. ročníků ze ZŠ Mozartova, Arbesova a 

Smržovky. 

Metodička prevence se účastní jednání s rodiči při projednávání přestupků žáků z oblasti výchovné        

či zneužívání návykových látek a šikany, ve školním roce 2016 – 2017 takový problém řešen nebyl. 

(viz.  str. 43 – 44 „Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2016/2017“) 

 

 

10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení probíhá ve spolupráci s těmito organizacemi: 

Národní ústav pro vzdělávání,  

Národní institut dalšího vzdělávání, 

Regionální centrum (projekt „Elixír do škol“), 

Česká geologická služba (projekt „Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě“), 

Krajský úřad Libereckého kraje (projekt TechUp – kurzy badatelsky orientované výuky,  

                                                       spolupráce v rámci metodických center – chemie, zeměpis) 

Gymnázium Dr. A. Randy – studium anglického jazyka,  

Goethe Institut – metodické studium německého jazyka  

 

 (viz. str. 5 – 6 „Údaje o dalším vzdělávání pracovníků“) 

 

11. Údaje o výsledcích kontrol – viz. příloha č. 3   

 

8. února 2017 Krajský úřad Libereckého kraje (Odbor kontroly) vykonal veřejnosprávní kontrolu 

s předmětem: kontrola čerpání finančních prostředků poskytovaných dle par. 161 odst. 6 písm. b) 

zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání 

 

Opatření k nápravě (par. 19 kontrolního řádu) 

1.  Před uzavřením pracovního poměru vyžadovat po zaměstnanci doklad o vstupní prohlídce a doklad     

 o bezúhonnosti. 

2. Zaměstnancům, kterým vznikl nárok na snížené stravné, vyplácet ve stanovené výši. 

 

ZÁVĚR:  

Kontrolu čerpání finančních prostředků dle par. 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání za rok 2015 bylo zjištěno, že škola 

až na výše uvedené nedostatky postupovala v souladu s platnými právními předpisy. 
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12. Další záměry školy, zhodnocení, závěr 

 

 

 Předpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje, změny ve struktuře vzdělávací nabídky) 

 

Do školního roku 2010 – 2011 docházelo v naší škole každým rokem k útlumu počtu žáků, tedy i tříd      

a zaměstnanců. 

Od školního roku 2011 – 2012 a po další 2 roky se počet tříd ustálil na počtu 18.  

Ve školním roce 2014 – 2015 nastala změna, naplnily se prognózy o vyšším počtu dětí v MŠ, a když  

se k tomu připojila úspěšná propagace školy ve spádové oblasti Proseč, vznikly z toho 3 první třídy            

a celkový počet tříd školy se z počtu 18 zvýšil na 19. Stejný trend byl i v následujícím školním roce    

2015 – 2016, kdy se v 1. ročníku otevřely opět 3 první třídy, takže počet tříd se ve škole zvýšil z 19      

na 20. Pro školní rok 2016 – 2017 jsme sice v únoru 2016 opět zapsali počet žáků na 3 první třídy, ale 

pro vysoký počet odkladů (17 + 3x stěhování) byly otevřeny první třídy pouze 2. Další školní rok padl 

v počtu zapsaných žáků ve sledovaném období rekord – nečekaně a navzdory předpokladům jsme 

zapsali prvňáčků téměř 100. 

Za povšimnutí stojí, že poslední 2 roky je snížení počtu žáků v období od zápisu do nástupu do školy 20 

a více, což je téměř o  jednu třídu. 

Počet žáků v 1. ročníku:  

. školní rok 2012 – 2013 - zapsaní žáci 60/nastoupilo  46 

. školní rok 2013 – 2014 - zapsaní žáci 56/nastoupilo  49                

. školní rok 2014 – 2015 - zapsaní žáci 81/nastoupilo  68     

. školní rok 2015 – 2016 - zapsaní žáci 85/nastoupilo  69 

. školní rok 2016 – 2017 - zapsaní žáci 73/nastoupilo  53  

. školní rok 2017 – 2018 - zapsaní žáci 97/nastoupilo  74 

V závěru školního roku 2016 – 2017 jsme pro školní rok 2017 – 2018 připravovali 21 tříd. Tento počet 

tříd se jeví jako optimální, další navyšování počtu tříd už bude na úkor pedagogické i provozní kvality. 

Z hlediska volné kapacity může škola otevírat 3 první třídy až do školního roku 2020 – 2021.  

Bude to však na úkor prostor potřebných pro dělené vyučování a na úkor odborných pracoven a také  

za předpokladu vrácení oddělení MŠ, které je v budově ŠD, zpět do budovy MŠ. I přesto kapacita ŠD 

nebude dostačující. Dále se bude muset zásadně řešit provoz školní jídelny – bude se muset zprovoznit 

druhá jídelna a zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků ve školní jídelně, což je velký problém. Velmi 

stísněný bude prostor šaten …. atd.                                      

Stoupající počet tříd by mohlo podpořit vytvoření nové (fotbalové) třídy v 6. ročníku, což se však již 

několik let nedaří. Přestože se každoročně v 6. ročníku schází několik „fotbalistů“, pro vytvoření 

samostatné třídy to zdaleka nestačí. 

Počet žáků přijatých do vyšších ročníků v průběhu školního roku se po tři roky držel na stejné úrovni – 

do 30 žáků, poslední školní rok se o třetinu snížil.   

. školní rok 2013 – 2014: 28 

. školní rok 2014 – 2015: 30 

. školní rok 2015 – 2016: 29 

. školní rok 2016 – 2017: 19 

V pohybu počtu dětí se odráží zvyšující se trend nestability rodinného prostředí, kdy se rodiče často 

stěhují buď za prací, či za dostupnějším bydlením nebo kvůli řešení rodinných vztahů. Také přibývá více 

cizinců, hlavně ukrajinské národnosti. 

Změna ve struktuře vzdělávací nabídky byla naposledy ve školním roce 2015 – 2016. 
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 Vzdělávací, výchovné, investiční záměry – krátkodobé, dlouhodobé 

 

 

 krátkodobé dlouhodobé 

 

vzdělávací společné vzdělávání – změna ŠVP podporovat kurikulární reformu, 

 (od 01.09.2016),  

 projekt ŠABLONY pro MŠ a ZŠ I,  podpora I. stupně ZŠ v možnostech   

 zaměřit další vzdělávání pedagogů individuálního přístupu k žákům,  

 na přístupy k žákům v prostředí podpora kvality II. stupně ZŠ, 

   společného vzdělávání, 

 zaměřit kariérové poradenství a prevenci  

 sociálně patologických jevů na péči o žáky  

 ohrožené předčasnými odchody ze vzdělání,  

 práce s nadanými žáky, inovovat obsah vzdělávání, 

 spolupráce s rodilými mluvčími podporovat Aj/Nj jako nástroj globální 

  komunikace 

  

výchovné představovat „vzory“, cena „Fair play“,  proměňovat vnitřní kulturu a klima školy, 

 posilování vztahu k pohybovým aktivitám, prosazovat zdravý způsob života,   

 využití „udržitelnosti“ projektu   vytvářet podmínky pro začleňování žáků - 

 Organizace pro pomoc uprchlíkům cizinců,  

 „Jsme lidé jedné Země“,    

 spolupráce s ekologickými organizacemi enviromentální vzdělávání 

 

organizační hospodárné využití kapacity školy, zajistit dostupnost povinného vzdělávání 

  spádovým žákům, 

 podpora zájmové činnosti, proměna školy ve vzdělávací, kulturní   

 podpora poradenských služeb a společenské centrum 

 (logopedická prevence) 

 

investiční modernizace školního vybavení rekonstrukce WC (Tv, ŠJ), 

záměry  rekonstrukce tělocvičny, 

  rekonstrukce átria, pracovny chemie a IT, 

  výměna oken a venkovní nátěry budovy ŠD 

 

  

 

 vývojové trendy 

 

pozitivní 

- počet tříd se nezměnil – zůstal počet 20 

- průměr žáků ve třídě se snížil z 23,7 na 23,6 

- zvýšil se počet pochval v závěru školního roku, z 39% na 42% 

- stupeň 3 neměl žádný žák, tak jako i v předcházejícím školním roce 

- počet opravných zkoušek se snížil z 3 na 2 

- počet žáků vykonávajících opravné zkoušky se snížil z 3 na 2 

- počet žáků opakujících ročník po opravných zkouškách se snížil z 2 na 1 

- nebyla žádná výchovná komise, v předcházejícím roce byly 3 

- test Kalibro 7. ročník - pěkné výsledky, nejvýraznější zlepšení především v Čj                   
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negativní  

- počet žáků se snížil na začátku školního roku o 2, ze 474 na 472 

  na konci školního roku klesl počet žáků o 6, na 466 

- počet zameškaných hodin je stejný jako předcházející rok – ø 105 hod./žák 

- zvýšil se průměrný počet neomluvených hodin na žáka – z 0,01 (5 hodin) na 0,04 (18 hodin)  

- počet vyznamenání se snížil z 58% na 54 % 

- počet snížených známek z chování v závěru školního roku je o 4 žáky vyšší, 

  stupeň 2 mělo 10 žáků = 2,1%, vloni stupeň 2 mělo 6 žáků = 1,3%,  

- zvýšil se počet neprospívajících žáků - z 3 na 6 

- počet neprospívajících žáků s více než dvěma nedostatečnými známkami se zvýšil z 1 na 4 

- vloni byli z 8 žáků na víceleté gymnázium přijati 4 žáci, letos z 6 žáků byla přijata 1 uchazečka     

- počet odkladů školní docházky se zvýšil ze 17 na 20 

 

----------------------------------- 

 

Oproti předcházejícímu školnímu roku, kdy se celá řada sledovaných jevů zlepšila (v negativních jevech 

zůstaly pouze 2 položky), v tomto školním roce došlo opticky k výraznému zhoršení. 

Ke zhoršení opravdu došlo, ale vzhledem k tomu, že loňský rok byl v pozitivních výsledcích značně 

výjimečný, zhoršení se dalo předpokládat a zatím není tak dramatické. 

Ovšem opakovaně alarmující je vysoký počet zameškaných omluvených hodin – ø 105 hod./žák.  

Vysvětlením mohou být výjimečně dlouhodobé nemoci některých žáků, ale největší podíl na absenci 

mají tradičně žáci 9. ročníků, kterým rodiče omlouvají absenci velmi benevolentně, především v závěru 

školního roku. Na vysoké zameškané docházce mají také svůj díl žáci, úspěšní ve své zájmové činnosti, 

např. sportovci či zpěváci, kteří svůj talent často prezentují na soutěžích, zájezdech, či rozvíjejí na 

soustředěních. 

Zvýšil se i počet neomluvených hodin, na celkovém počtu 18 hodin se podíleli 4 žáci, takže to byly 

absence jednorázové a díky bdělosti  třídních učitelů se včas odhalily a neopakovaly se.  

Je škoda, že se začíná snižovat počet vyznamenání a zvyšovat počet neprospívajících žáků.  

Důležité je, aby se tento trend dále nezhoršoval, zůstal na stejné úrovni, či lépe, aby se dle možností zase 

zlepšoval.  

Z pozitivních výsledků musíme vyzdvihnout zvyšování počtu pochval žáků, jejichž počet se již druhým 

rokem zvyšuje, dříve se 4 roky stále snižoval. 

Zvyšující se počet odkladů nekoresponduje s trendem školství snažit se počet odkladů snižovat.  

20 žáků s odkladem školní docházky představuje téměř jednu 1. třídu. 

 

Testování  

 

Protože nám ČŠI na podzim roku 2016 oznámila, že v naší ZŠ proběhne na jaře roku 2017 výběrové 

zjišťování výsledků žáků v 5. a 9. ročníku, pravidelné testování Kalibro jsme v těchto ročnících 

neobjednali a testovali jsme jen 7. ročník. Až na jaře ČŠI upřesnila, že testování bude jen v 9. ročníku. 

Testy Kalibro proto nebyly v 5. ročníku zadány.   

 

 Kalibro  7. ročník, Čj, M, humanitní základ 

 

Přestože se oproti loňskému roku republikový průměr ve všech třech testovaných oblastech výrazně 

zlepšil (Čj - o 9%, M - o 11,4 %, humanitní základ - o 7,1 %), naši žáci jej přesto téměř ve všech 

oblastech úspěšně překonali. 

Nejlépe si vedli v matematice, třída 7. A byla lepší o více než 10 %, třída 7. B o 9 %. 

V českém jazyce již rozdíl tak velký nebyl – třída 7. A překonala republikový průměr o 0,8 %, 

třída 7. B si vedla lépe, republikový průměr překonala o 3,1 %. 

Třída 7. A si naopak lépe vedla v humanitním základě, republikový průměr překonala o 2,7 %, 

třída 7. B v této oblasti byla těsně pod republikovým průměrem – o 0,2 %.    
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Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 – 5. a 9. ročník ZŠ 

Česká školní inspekce v termínu 09. – 26. 05.2017 zadala testování žáků 9. tříd a zjišťovala informace   

o tom, nakolik žák plní v testech zahrnuté požadavky standardu osvojených kompetencí. 

Každý žák řešil tři testy – z matematiky, anglického jazyka a chování se v rizikových situacích.  

Testování se zúčastnili všichni žáci obou 9. tříd bez výjimky. 

V testech z matematiky a chování v rizikových situacích se naši žáci umístili v nejširším pásmu               

a procentuálně přesáhli průměr všech zúčastněných žáků. Paradoxně v testu z anglického jazyka, ve 

kterém naši žáci dosáhli nejvíce procent a test se jim zdál nejsnadnější, jim do průměru všech 

zúčastněných žáků chybělo 1 % a umístili se až v druhém nejširším pásmu.                                                  

 

 

Výsledky soutěží, přehlídek …. 

…. nám dělají radost. Již tradičně si velmi pozitivní hodnocení zasluhují výsledky žáků 1. stupně ZŠ, 

kteří se zasloužili o několik úspěchů na celorepublikové úrovni jak ve výtvarných a literárních soutěžích, 

tak i v soutěžích naukových. 

Paní vychovatelka M. Vaníčková převzala spolu s dětmi ze svého výtvarného kroužku za projekt 

„Maják“ vítěznou cenu v soutěži Světlo na cestu v Poslanecké sněmovně ČR, blahopřejeme!  

V naukových soutěžích žáků 2. stupně nám udělaly především radost výsledky v cizích jazycích             

a v zeměpise, ve kterých žáci postoupili do krajských kol. Obzvláště je třeba upozornit na aktivní 

zapojení do soutěžních projektů podporujících německý jazyk. Např. v celostátní soutěži 7 : 0 pro 

němčinu našemu družstvu jen o vlásek uniklo 1. místo. 

Děkujeme všem učitelům cizích jazyků za podnětnou práci se svými žáky. 

Ve stále náročnějších soutěžích matematicko-fyzikálních se naši žáci také neztratili. Řada žáků byla 

v první desítce, 3 žáci se stali úspěšnými řešiteli a v matematické olympiádě se žákyně 9. ročníku 

vyšplhala až na 2. místo. 

Tradičně pěkné je vystoupení žáků v biologické olympiádě a těšíme se i z 6. místa v olympiádě 

chemické, v předmětu, ve kterém se p. učitelka dlouhodobě snaží o jeho popularizaci. 

Všem vyučujícím, kteří připravují své žáky nad rámec základního vzdělání, patří velký dík!  

Velmi kladně lze hodnotit také četnost obsazení všech naukových soutěží.  

Vystoupení našich žáků v naukových, literárních, výtvarných i sportovních soutěžích má velmi dobrou 

úroveň. 

Závěr 

 

 Rok 2016-17 byl ve znamení zavádění společného vzdělávání, seznamovali jsme se s legislativou 

v praxi, učili jsme se psát plány pedagogické podpory, nové typy individuálních vzdělávacích plánů, 

vyplňovat nové výkazy, hledali jsme asistentky pedagogů…. Nejdříve jsme potřebovali asistentku jednu, 

v závěru školního roku jsme měli dvě, ale věděli jsme, že pro další rok už budeme potřebovat čtyři. 

 

Asistentky pedagogů jsou pro nás tím nejlepším, co společné vzdělávání přineslo – a děkujeme jim nejen 

za pomoc, kterou poskytují jak dětem tak p. učitelkám ve svých třídách, ale i za ochotnou pomoc při 

zajištění četných provozních organizačních změn v průběhu roku. 

 

Společné vzdělávání nepřineslo jen změny v přístupu k dětem s podpůrnými opatřeními, ale také nám 

byl oficiálně diagnostikován první mimořádně nadaný žák. 

 

Personálním problémem nebylo jen hledání asistentek pedagogů, ale i náhrady za zkušenou vedoucí 

školní jídelny, která nám byla oporou 10 let, do důchodu odešla p. učitelka s aprobací matematiky, jedna 

p. učitelka 1. stupně nastoupila na mateřskou dovolenou a novou p. učitelku jsme hledali pro           

školní rok 2017 – 2018 pro další třetí třídu v 1. ročníku. Je téměř zázrak, že jsme všechny pozice 

dokázali obsadit šikovnými kvalifikovanými kolegyněmi. 
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S novou školskou legislativou (zavedení povinného předškolního roku v MŠ) souvisel posunutý termín 

zápisu dětí do škol, z února na duben. Změna termínu zápisu byla opět doprovázena řadou dalších 

legislativních změn, z nichž nejkomplikovanější bylo dohledat děti ze spádové oblasti školy v seznamu 

z registru obyvatel. A u nás ve škole jsme poprvé vyzkoušeli možnost objednání rodičů k zápisu na čas, 

což se osvědčilo a chtěli bychom v tom pokračovat. 

 

Z pohledu legislativy je třeba ještě zmínit, že od 20. září 2016 začala ve školách platit „Pamlsková“ 

vyhláška o nezdravých potravinách, které se nesmějí ve školách prodávat. 

 

Z hlediska provozních záležitostí je třeba zmínit dále pokračující doslova „boj“ o každý teplotní stupeň 

v jednotlivých místnostech budovy školy s firmou zajišťující projekt EPC. Zvítězili jsme až po 

půlročním odporu přijetí jejich podmínek, když konečně pochopili, že opravdu neustoupíme. 

 

Protože k 31. 12.2016 skončila dlouhodobá smlouva s firmou Grepa o provozování internetu, změnili 

jsme poskytovatele a přešli jsme k firmě Coprosys. I přes řadu náročných administrativních kroků se 

nám nepodařilo našeho zřizovatele přesvědčit o potřebě zajištění kvalitního přenosu prostřednictvím 

pevného závěsného optického kabelu, proto jsme opět závislí na přenosu vzduchem, avšak máme 

alespoň 5-tinásobně vyšší rychlost přenosu. 

 

Z řady stavebních akcí připomeňme ty nejnáročnější – ve vlastní režii jsme dokončili nejen finančně,  

ale i technicky velmi náročnou rekonstrukci školní cvičné kuchyňky, v režii našeho zřizovatele byly 

přestavěny toalety v přízemí a v 1. podlaží 1. stupně ZŠ, v přízemí byla vybudována i bezbariérová 

toaleta a ve ŠD byl zrenovován prostor šaten. 

 

S naším zřizovatelem jsme se podíleli na přípravě projektu IROP, přestavbě atria a učeben chemie  

a počítačů – čímž chci za časově a odborně náročnou spolupráci velmi poděkovat p. učitelkám 

Kopalové, Nigrinové a Škrabálkové. 

 

Školní starosti jsou vyvažovány radostí ze společných zajímavých akcí a úspěchů našich žáků a jejich 

učitelů jak v oblasti naukové, sportovní, kulturní tak i společenské – což v závěru školního roku bylo 

opět neomylně cítit z atmosféry loučení v Městském divadle při Mozart-revui. Děkuji všem kolegům 

a především p. učitelce M. Pšeničkové za přípravu této nezapomenutelné akce! 

 

„COŽE?“ nepatří k nabízející se otázce „Cože je to za neustálé změny ve školství?“ ale název nového 

CD skupiny Nautica, jejíž duší jsou naše dvě talentované hudebnice, sestry Bělíkovy, a jehož křest jsme 

si s velkou radostí a v hojném počtu velmi užili! (Střelnice, 21.10.2016) 
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13. Základní údaje o hospodaření školy 

 

  R O Z V A H A      

  ZŠ Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, p.o. 

  STAV k 31. 12. 2016 v Kč 

  

  AKTIVA 
 

  A) STÁLÁ  AKTIVA 430 579,00 

      I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 764 924,04 

        Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -764 924,04 

    II. Dlouhodobý hmotný majetek 14 771 369,35 

        Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -14 340 790,35 

  B) OBĚŽNÁ AKTIVA 4 607 798,76 

      I.   Zásoby 43 558,45 

    II.  Krátkodobé pohledávky 157 523,00 

    IV. Krátkodobý finanční majetek 4 406 717,31 

  ÚHRN AKTIV 5 038 377,76 

  

  

  

  

  

  PASIVA 
 

  C) VLASTNÍ KAPITÁL 1 887 449,51 

      I.   Jmění účetní jednotky 431 739,00 

    II.  Fondy účetní jednotky 1 315 156,53 

    III. Výsledek hospodaření 140 553,98 

  D) CIZÍ ZDROJE 3 150 928,25 

      IV. Krátkodobé závazky 3 150 928,25 

  ÚHRN PASIV 5 038 377,76 
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3113  Základní škola Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, příspěvková organizace 

    

    Položka Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 

Dotace na provoz MMJN 4 853 

 

4 853 

Dotace KÚ vč. grantů 19 892 

 

19 892 

Dotace Projekt EU 5 
  Ostatní dotace 261 

  Stravné 1 587 308 1 895 

Pronájmy 

 

360 360 

Ostatní výnosy 22 

 

22 

Čerpání z rezervního fondu 245 

 

245 

VÝNOSY CELKEM 26 865 668 27 533 

Dotace investiční MMJN 0 

 

0 

Dotace investiční KÚ 0 

 

0 

Dotace investiční EU 0 

 

0 

    Spotřeba materiálu 433 

 

433 

DDHM 552 

 

552 

Potraviny 1 440 138 1 578 

Voda 440 12 452 

Teplo 2 204 185 2 389 

Plyn 7 

 

7 

Elektrická energie 502 65 567 

Oprava a udržování - OŠK 267 

 

267 

Opravy a udržování - HS 109 

 

109 

Ostatní služby 635 

 

635 

Telefony 44 

 

44 

Internet 0 

 

0 

Práce na dohody 42 

 

42 

Mzdy zřizovatel 

  

0 

Jiné ostatní náklady  

 

129 129 

Odpisy 31 

 

31 

Náklady KÚ celkem vč. grantů 19 892 

 

19 892 

Náklady Projekt EU 5 

 

5 

Náklady ostatní dotace 261 

 

261 

NÁKLADY CELKEM 26 864 529 27 393 

Pořízení investic z dotace MMJN 0 

 

0 

Pořízení investic z dotace KÚ 0 

 

0 

Pořízení investic z dotace EU 0 

 

0 

    VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 139 140 
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Dotace MMJN celkem 4 853 

  z toho: neinvestiční 4 853 

             investiční 0 

  Dotace KÚ neinvestiční 19 892 

  Dotace KÚ investiční 0 

  Dotace EU neinvestiční 42 

  Dotace ostatní neinvestiční 261 
  Stav finan. prostředků k 31.12.2016: 

  Běžný účet 4 352 

  z toho: MMJN 1 688 

              KÚ 2 627 

              EU 37 

  Běžný účet FKSP 45 

  Běžný účet Projekt EU 0 

  Pokladna 9 

  

    Fondy účetní jednotky k 31.12.2016: 

  FKSP 67 

  Rezervní fond ze zlepšeného HV 920 

  Rezervní fond z ostatních titulů 0 

  Fond investic 264 

  Fond odměn 64 

  

    Návrh MÚ na vypořádání HV: 

   

    Zlepšený výsledek hospodaření ve výši  140 tis. Kč převést do r. 2017 v následujícím členění:  

135 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn. 

  

 

 
Zpráva o hospodaření rok 2016 

 
 

Komentář 
o Kladný hosp.výsledek  140 553,98 byl rozdělen takto:.  

o Rezervní fond:     135 553,98 
o Fond odměn:                   5 000,00 

 

 
         Investice 

o Ze státního rozpočtu:                                 0,00 Kč 
o Z rozpočtu zřizovatele:                   0,00 Kč                               
o Z vlastních zdrojů:                                  240 000,00 Kč 

                      Rekonstrukce učebny kuchyňky pro výuku žáků z vlastních zdrojů fond investic 
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Výsledky inventarizace 
Inventarizační komise nezjistila žádné rozdíly. Skutečný stav majetku se rovná 

stavu                  
účetnímu.  

   
Vlastní kapitál 

 

K 31.12.2016 Kč 

Jmění 431 739,00 

Fond odměn 64 000,00 

FKSP 66 794,68 

Rezervní fond 920 302,85 

Fond reprodukce majetku, investiční fond 264 059,00 

 
 
          
             Úřad práce - poskytnutí příspěvku na vytvořené pracovní místo 

          Uklízečka                                                                                    120 000,00                 

          Kuchař                                                                                        141 264,00 
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Přílohy 
 

 

Příloha č. 1 

 

Školní družina při ZŠ Mozartova ve šk. roce 2016/2017 

 
V tomto školním roce pracovalo v ŠD 5 oddělení s celkovým počtem 149 dětí. Provoz probíhal od 6,00 

do 8,00 (v úterý a ve středu do 9,00 hodin) a odpoledne  do 16,30 (v pondělí a ve středu do 17,00 hodin). 

 

Hlavním projektem byla celodružinová hra „Cestujeme strojem času“ 

 

září   „Za dinosaury“ 

říjen   „Doba kamenná“ 

listopad  „Doba železná“ 

prosinec  „Říše Římská“ 

leden – březen  „Středověk“ 

duben   16. - 19. století 

květen   20. - 21. století 

červen   „Cesty do budoucnosti a na jiné planety“ 

 

Další projekty vyplývaly z klasické činnosti ŠD: 

 

„Kdo jsem já a kdo jsi ty“ - seznámení + pravidla 

„Cesta do školy“ - dopravní výchova 

„Příroda na podzim“ - tvořivost a barvy 

„Halloween“ aneb čeho se bát a nebát 

„Symboly vánoc“ - tvoření a besídky 

„Čertovsko-Mikulášské hrátky“ - tvoření a besídky 

„Přišla zima“ - aktivity na sněhu 

„Velikonoční radovánky“ - jarní tvořivé dílny 

„Příroda se probouzí“ - přírodovědná a výtvarná činnost 

výlety + ochrana zdraví a prevence 

„Den matek“ s celotýdenní aktivitou „Jak mamince pomáháme“ 

„Sportovní dny“ - rozvoj sport. a pohybových schopností dětí 

 

Projekty byly doplněny těmito akcemi: 

 

30. 09.   celodružinová hra „Šikula 2016“ 

25. 10.   strašidelná cesta školou (pro děti ze ŠD + MŠ) 

30. 11.   „Den otevřených dveří“ spojený s výstavou dětských prací 

19. 12.   vánoční výstava a trhy 

21. 12.   vánoční besídky 

5. + 12. 1.  závody v parku na ježdících (různé disciplíny) 

1. 3.    Dětský karneval 

30. - 31. 3.  „Noc v pohádkové zemi“ - III. + IV. odd. 

   „ Středověká noc aneb po stopách Karla IV. - II. oddělení 

18. 4. - 21. 4.  „Čarodějnické dny“ 

3. 5.   instalace výstavy v Eurocentru 
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17. 5.   „Středověký průvod školou“ - převleky, bubny, tanec 

23. - 25. 5.  výtvarná výstava pro rodiče, učitele a děti z MŠ a ZŠ v jídelně B 

26. 5.   závěrečná sportovní hra „Šikula 2017“ 

8. 6.   vystoupení kroužku pohybové výchovy na Mozart-revue 

20. - 21. 6.  výroba prázdninových triček a spaní ve ŠD I. + V. odd.  

    

 

V tomto šk. roce pracovaly v ŠD tyto kroužky: 

- logopedická prevence p. vych. Vaníčková M. 

- „Veselá školička“  p. vych. Jarešová A., Peukertová H. 

- relaxační cvičení  p. vych. Prokešová S. 

- pohybová výchova  p. vych. Prokešová S. 

- výtvarné činnosti  p. vych. Jarešová A., Vaníčková M., Puškárová D. 

- „Zpívání s Helčou“  p. vych. Peukertová H. 

 

Děkujeme p. vych. Prokešové, která naši družinu reprezentovala na Mozart revui. Poděkování 

patří také p. vych. Jarešové, která každoročně vyrábí za pomoci dětí vánoční přání pro 

Léčebnu dlouhodobě nemocných v Jablonci n.N. a v Tanvaldě. Také p. vych. Vaníčkové 

za překrásné výrobky do aukce (koule + čapí hnízdo) pro dětskou nemocnici v Jablonci n.N. 

Její práce již poněkolikáté důstojně reprezentují naši školu. 

P. vych. Jarešová a Vaníčková se také účastnily soutěže „Příběh vody“. Paní Vaníčková dále 

soutěže „Evropa ve škole“ a její šperky získaly ocenění v republikovém kole. Největším 

úspěchem je vítězství v soutěži „Světlo mého života“. Děkujeme paní Vaníčkové, že díky 

tomuto vítězství bude u naší ŠD instalován svítící maják. 

 

Jsme rádi, že se podařilo zrenovovat 3 šatny včetně nového nábytku a je postavena stříška 

u vchodu do budovy. Jelikož je ale přístřešek příliš vysoký a prší i pod něj, je třeba  

v budoucnu toto dořešit. 

 

Zpracovala: ved. vychovatelka Jarešová Alena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 převzetí ceny Světlo na cestu v Poslanecké sněmovně ČR 
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Příloha č. 2 

 

 

 

HODNOCENÍ  MINIMÁLNÍHO  PREVENTIVNÍHO  PROGRAMU 

za školní rok 2016/2017 

 

 

 

Hodnocení je zpracováno podle postupných cílů Minimálního preventivního programu základní školy 

Mozartova. 

 

 

Add.1   
   Znalosti žáků o sociálně patologických jevech byly získány ve výchově ke zdravému životnímu stylu, 

která prolíná výukou všech předmětů na 1. i 2. stupni školy, zejména přírodovědy, vlastivědy, 

přírodopisu, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. 

 

   V rámci MPP byly plánovány a uskutečněny tyto akce: 

 

  Na podnět pracovní skupiny magistrátu města, která se zabývá řešením primární prevence na školách, 

škola obdržela od magistrátu města příspěvek ve výši 20 tis. na prevenci kriminality.                                                                

  Pokračovala spolupráce s obecně prospěšnou společností pro preventivní pomoc mládeži Maják 

 a po dohodě s ní proběhly tyto besedy: 

Třída 4.a     6. 10. 2016 Drogy ze sámošky 

                   1. 12. 2016 Jsme parta? 

Třída 4. b  10. 10. 2016  Drogy ze sámošky 

                    2. 12. 2016 Jsme parta? 

Třída  7.a     6. 10. 2016 Drogy  

                    1. 12. 2016 Krása 

Třída 7.b     10. 10. 2016 Drogy  

                     2. 12. 2016 Krása 

   

Bloky programů trvaly v každé třídě vždy 3 vyučovací hodiny. 

Spolupráce se nám osvědčila, budeme pokračovat i další roky tak, aby programem prošly všechny 

ročníky. 

 

-pro třídy 5.a a 5.b  30. 3. 2017 Městská policie připravila přednášku o kyberšikaně a počítačové 

kriminalitě 

 

- pro třídy 7. a i 7. b byla 22. 3. 2017 zorganizována v rámci prevence kriminality beseda strážníků 

Městské policie na téma Městská policie - její význam a úkoly, tabákový zákon, dopravní problematika. 

Žákům byla vysvětlena praktická činnost strážníků v terénu včetně ukázky výstroje. Beseda byla přijata 

dětmi velmi pozitivně, zvláště ukázky pomůcek strážníků. 

 

- Den Integrovaného záchranného systému 29. 6. 2017 navštívila většina tříd během dopoledne. Děti 

viděly ukázky složek záchranného systému. 

 

- všechny sportovní soutěže a turnaje v rámci projektu „Šplhoun“, „Běh do schodů“ a „Žonglér“ byly 

splněny. 
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Nad rámec MPP byly uskutečněny přednášky: 

20. 10. 2016 přednáška z iniciativy senátora Zemana „Drogy – od návyku k závislostem“ Mgr. Kuřátka 

z věznice Valdice  

13. 10. a 10. 11. 2016 přednášky nprap.. Dagmar Sochorové „Neznalost zákona neomlouvá“ 

 

 

Add.2  
 Nebyly hlášeny v žádné třídě náznaky šikany, ani nebylo žádné školní šetření šikany. 

  

 

Add. 3   
  Stmelování třídních kolektivů probíhalo na všech třídních akcích za přispění snahy třídních učitelů. 

Třídní učitelé 4. a 8. tříd dostali od lektora „Majáku“ zápisy s poznatky z realizovaného preventivního 

programu, se kterým mohli ve své třídě pracovat při třídnických hodinách. 

Na září 2016 jsme připravili pro nové kolektivy 6. tříd  2x třídenní harmonizační pobyt v penzionu  

„U Kouckých“ v Bedřichově, spojený s výlety do okolí Bedřichova a s programem pro třídní kolektivy 

pod vedením školního psychologa Jiřího Lešáka. Během tohoto pobytu se krom her děti zdokonalily 

v práci s mapou, vyhledáváním objektů v okolí podle mapy. Tento projekt se připravoval od jara 2016. 

Oba turnusy proběhly v příjemné atmosféře a děti splnily naplánované úkoly. Od dubna 2017 opět se 

připravoval třídenní harmonizační pobyt v penzionu „U Kouckých“ v Bedřichově pro současné 5. třídy.  

 

 

Add. 4  

  Zájmové kroužky pracovaly podle rozpisu pod vedením svých vedoucích. 

 

 

Add. 5   

  Škola má snahu zapojit rodiče do života školy, informovat je mimo jiné i o problémech chování dětí. 

Proto jsme na třídních schůzkách rodiče seznámili s postupem, jak předejít drogovým problémům. 

 

 

Add. 6   
   Metodička prevence se zúčastnila setkání 26. 9. a 8. 11. 2016 setkání metodiků prevence ZŠ a SŠ, 

ředitelů škol se zástupci magistrátu, komise prevence kriminality, městské a státní policie s cílem 

nastavit komunikaci mezi všemi zúčastněnými. 

  Absolvovala 9. 2. 2017 a 11. 5. 2017 kazuistický seminář s modelovými situacemi řešení případových 

situací. 

S informacemi o spolupráci kurátorů pro mládež se školami se metodička prevence seznámila na 

metodickém setkání metodiků prevence a výchovných poradců 27. 4. 2017. 

 

 
 

Kontrola programu 

    Kontrolu plnění programu provádí ředitelka školy, hodnocení MPP je uvedeno ve výroční zprávě 

školy. 

 

 

 

26. 6. 2017                                                               Mgr. Kopalová Jitka, metodik prevence                                                                               
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Příloha č. 3 
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držitelé cen Maxim a Maxima – Natálie Jebavá, Lucie Hoffmannová, Filip Matula 

podpora projektu Run and Help 

nejlepší sportovci: 

                   Eliška Latislavová, Klára Urbanová, Věra Dobrovská, Karel Gregor, Daniel Ježek, Michal Černák 


